Camera Deputatilor
Comisia pentru munca si protectie sociala

PROCES VERBAL
al sedintelor comisiei din zilele de 11, 12 si 13 noiembrie 2003

În ziua de 11 noiembrie 2003 la lucrarile comisiei sunt prezenti 20
deputati, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – ministru delegat.
Lucrarile sedintei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
presedintele comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi:
FOND
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare
pentru încalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea
furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele
masuri pentru întarirea disciplinei financiare – P.L. nr.695/2003
2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile si
celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea
personalului din aparatul Parlamentului României, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare - P.L. nr.690/2003
AVIZE
3. Proiect de lege privind Codul de conduita a functionarilor publici – P.L.
nr.635/2003
4. Propunere legislativa privind asigurarile private de sanatate – P.L. nr.372/2003
5. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si
sportului nr.69/2000 – P.L. nr.419/2003
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si
Internelor – P.L. nr.684/2003
La lucrarile comisiei participa ca invitati:
1. Domnul Dumitru Calinoiu – director general în cadrul Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei
2. Domnul Aureliu Dumitrescu – director general în cadrul Ministerului
Administratiei si Internelor.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare
pentru încalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii
energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri
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pentru întarirea disciplinei financiare este dezbatut în prezenta domnului director
general Dumitru Calinoiu si a domnului director general Aureliu Dumitrescu.
Domnul Dumitru Calinoiu arata ca prezentul proiect de lege modifica unele
reglementari privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, asigurarea
fondurilor necesare pentru furnizarea energiei termice si gazelor naturale pentru
populatie si unele masuri pentru întarirea disciplinei financiare. Domnia sa arata ca
în privinta ajutoarelor pentru încalzirea locuintei s-a prevazut majorarea limitelor
de venituri. Astfel, pentru încalzirea locuintelor în sistem centralizat, actualele
transe de venituri se vor majora cu 17%, ceea ce reprezinta o crestere în termeni
reali a veniturilor cu 3%, pentru familiile si persoanele singure al caror venit net
mediu lunar pe membru de familie este pâna la 2.460.000 lei. Pentru încalzirea cu
gaze naturale se aplica aceeasi reglementare, iar în cazul încalzirii locuintelor cu
lemne, carbuni si alti combustibili, ajutorul se acorda în cuantum fix de 350.000
lei lunar, beneficiarilor de ajutor social, stabilit în conditiile Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat. Fondurile necesare platii ajutoarelor pentru
încalzirea locuintei în sistem centralizat si cu gaze naturale sunt asigurate integral
din bugetul de stat prin bugetul MMSSF. În privinta fondurilor pentru plata
ajutorului în vederea încalzirii locuintei cu lemne si carbuni, acestea se suporta
din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat.
Domnul Aureliu Dumitrescu intervine cu unele precizari privind modificarile
aduse OUG nr.115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a
fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice pentru populatie. Noua
reglementare stipuleaza subventionarea de la bugetul de stat cu sume defalcate
care sa reprezinte cel putin 45% din subventiile pentru acoperirea diferentelor de
pret si de tarif la energia termica livrata populatiei, întrucât s-a constatat ca au
aparut o serie de disfunctionalitati datorita faptului ca nu toate administratiile
publice locale dispun de resursele necesare acoperirii diferentei de 55%. Astfel,
prin noua reglementare care nu mai prevede proportii fixe (45%) pentru
autoritatile administratiei publice, se asigura o mai buna functionare a serviciului
de furnizare a energiei termice din toate localitatile.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi, în forma prezentata de Senat.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si
Internelor a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, cu un amendament
formulat de doamna deputat Smaranda Dobrescu.
Proiectul de lege privind Codul de conduita a functionarilor publici a fost
dezbatut si avizat favorabil cu unanimitate de voturi, cu un amendament formulat
de domnul deputat Kerekes Karoly.
În ceea ce priveste propunerea legislativa privind asigurarile private de
sanatate, doamna presedinte Smaranda Dobrescu propune avizarea negativa
întrucât comisia a dat aviz favorabil unui proiect de lege cu acelasi obiect de
reglementare si, conform exigentelor legislative, nu se admit reglementari paralele.
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Domnul deputat Napoleon Pop a aratat membrilor comisiei ca propunerea
initiata de grupul parlamentar liberal a fost depusa la Biroul permanent din data de
4 iunie 2003, tergiversându-se dezbaterea ei, astfel ca punctul de vedere al
Guvernului, desi favorabil sustinerii acestei initiative si discutarii ei împreuna cu
proiectul de lege al Guvernului cu acelasi obiect de reglementare, a sosit prea
târziu.
Doamna presedinte Smaranda Dobrescu precizeaza faptul ca aceasta
propunere legislativa a fost trimisa comisiei spre avizare în 29 septembrie a.c., iar
comisia a dat aviz favorabil asupra proiectului de lege al Guvernului în data de 4
septembrie 2003.
Propunerea a fost avizata negativ cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotriva si
4 abtineri.
În ziua de 12 noiembrie 2003 la lucrarile comisiei sunt prezenti 19
deputati, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – ministru delegat si domnul
deputat Virgil Popa – grup parlamentar PSD – delegatie.
Lucrarile sedintei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
presedintele comisiei.
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.53/1991 privind
indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si
salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, este prezentat de doamna presedinte
Smaranda Dobrescu. Domnia sa subliniaza faptul ca acest proiect de lege
modifica si completeaza articolul 21 din Legea nr.53/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, în sensul restructurarii articolului mai sus
mentionat, din punct de vedere al tehnicii legislative, nemodificând pe fond
prevederile pe care le stipuleaza acest articol.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentata
de Senat, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei
fizice si sportului nr.69/2000 este prezentata de doamna presedinte Smaranda
Dobrescu. Domnia sa arata ca noutatea propunerii consta în formularea mai clara
a notiunilor de sportiv amator si profesionist, si stabilirea conditiilor în care se
poate practica sportul profesionist.
Analizând propunerea, membrii comisiei au hotarât avizarea favorabila cu
unanimitate de voturi.
În ziua de 13 noiembrie 2003 au fost studiate, individual, o serie de
proiecte de lege ce urmeaza a fi dezbatute la proxima sedinta de comisie.
PRESEDINTE,
Smaranda DOBRESCU

SECRETAR,
Pavel Todoran
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