Camera Deputatilor
Comisia pentru munca si protectie sociala

PROCES VERBAL
al sedintelor comisiei din zilele de 18 si 19 noiembrie 2003

În ziua de 18 noiembrie 2003 la lucrarile comisiei sunt prezenti 19
deputati, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – ministru delegat si doamna
deputat Bondi Gyongyike – grup parlamentar UDMR – delegatie.
Lucrarile sedintei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
presedintele comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi:
FOND
1. Propunere legislativa privind clasificarea societatilor nationale si a regiilor si
pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducatorilor acestora P.L. nr.329/2003
2. Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.147/2000 privind reducerile
acordate pensionarilor pentru transportul intern – P.L. nr.225/2003
3. Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat – P.L.nr.334/2003
AVIZE
4. Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.7/2001
privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.493/2002 – P.L. nr.514/2003
La lucrarile comisiei participa ca invitat domnul deputat Gheorghe Dinu, în
calitate de initiator al propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.147/2000.
Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.147/2000 privind
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern este sustinuta de
domnul deputat Gheorghe Dinu care a aratat necesitatea efectuarii unor modificari
ale legii mai sus mentionate ce prevedea acordarea a 6 calatorii cu reducere de
50% pentru trenurile personale clasa a II-a. Întrucât o serie de trenuri personale
de lung parcurs au fost desfiintate ca urmare a reformelor efectuate de SNCFR,
domnia sa propune ca pensionarii sa poata beneficia în cadrul celor 6 calatorii cu
reducere si de accesul la trenurile accelerate.
Domnul deputat Kerekes Karoly sustine propunerea legislativa si
recomanda ca la elaborarea raportului sa se tina cont de recomandarile Consiliului
Legislativ sub aspectul respectarii exigentelor de tehnica legislativa.
Supusa la vot, propunerea legislativa a fost adoptata cu modificari, cu 13
voturi pentru si 2 abtineri.
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Propunerea legislativa privind clasificarea societatilor nationale si a regiilor
si pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducatorilor acestora a
fost prezentata comisiei de doamna presedinte Smaranda Dobrescu care a
propus comisiei respingerea întrucât reglementarile cuprinse în ea exista deja în
alte trei acte normative în vigoare (Ordonanta Guvernului nr.15/1993, Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.30/1997 si Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.79/2001). De asemenea, domnia sa subliniaza faptul ca întrucât societatile
nationale, cât si regiile, îsi desfasoara activitatea pe principiile gestiunii economice
proprii, stabilirea salariilor conducatorilor acestora constituie atributia exclusiva a
consiliului de administratie.
Supusa la vot, propunerea legislativa a fost respinsa cu 8 voturi pentru, 6
voturi împotriva si o abtinere.
Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat a fost prezentata de doamna presedinte Smaranda
Dobrescu. Domnia sa arata ca dispozitiile acestei initiative legislative conduc la
încurajarea obtinerii veniturilor prin nemunca întrucât la stabilirea venitului net al
familiei aflate în situatie de nevoie se exclud din calcul alocatiile cu caracter
permanent, precum si bunurile, necesare nevoilor familiale, aflate într-o stare de
uzura avansata care le fac improprii pentru utilizare în scopuri aducatoare de
venituri. De asemenea, nu este indicata nici sursa de finantare. Ministerul Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei, în urma monitorizarii efectelor Legii nr.416/2001
are în vedere modificarea acesteia. De aceea, nu este oportuna tratarea separata,
pe articole, a prevederilor legii mai sus mentionate, urmând ca dispozitiile
initiativei legislative sa fie luate în considerare ca eventuale amendamente,
împreuna cu dezbaterea proiectului Guvernului.
Supusa la vot, propunerea legislativa a fost respinsa cu 11 voturi pentru si
4 abtineri.
Dezbaterea propunereii legislative pentru modificarea Ordonantei
Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.493/2002 a fost amânata.
În ziua de 19 noiembrie 2003 la lucrarile comisiei sunt prezenti 19
deputati, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – ministru delegat si doamna
deputat Bondi Gyongyike – grup parlamentar UDMR - delegatie
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 pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale
politistilor – P.L. nr.680/2003
La lucrarile comisiei participa ca invitati:
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1. Domnul Mircea Alexandru – Secretar de stat la Ministerul Administratiei si
Internelor;
2. Doamna Marilena Buzdugan – Comisar sef la Ministerul Administratiei si
Internelor;
3. Domnul Florin Ioan Popa – Comisar la Ministerul Administratiei si Internelor;
4. Doamna Georgeta Gheorghe – Director în cadrul Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei.
Proiectul de Lege privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale
ale politistilor este prezentat de domnul secretar de stat Mircea Alexandru care
arata ca acest act normativ deriva din însesi prevederile Statutului politistului
unde, la art.28, alin.(1), lit.h) se prevede ca politistul are dreptul la pensie în
conditiile stabilite prin lege. Întrucât politia este demilitarizata, dar plecând de la
specificul atributiilor de serviciu ale politistilor care nu difera foarte mult de
specificul activitatii cadrelor militare, prin acest proiect se urmareste mentinerea
acelorasi conditii si principii în baza carora se stabilesc pensiile militare de stat.
De aceea, instituirea pensiei de serviciu pentru politisti nu constituie un privilegiu,
ci ea reprezinta o compensare partiala a riscurilor deosebite pe care le comporta
munca de politist, a restrângerii unor drepturi si impunerii unor interdictii care nu
se regasesc si la alte categorii de angajati.
Domnul deputat Napoleon Pop considera ca exista o discrepanta între
pensiile din sistemul public si cele ale politistilor, observându-se ca în cazul
acestora din urma, pensiile minime se situeaza în jurul a 3 – 4.000.000 lei.
Domnul deputat Gheorghe Barbu intervine aratând ca pensiile speciale nu
au la baza principiul în temeiul caruia este construit sistemul public de pensii. De
aici apar aceste diferente întrucât în sistemul public se ia în calcul întreaga
perioada de cotizare, pe când în cazul pensiilor militare, un procent – 60% - din
ultima luna de salariu.
Domnul deputat Napoleon Pop subliniaza faptul ca nu este împotriva
acordarii unor pensii generoase politistilor, având în vedere specificul muncii lor,
dar considera ca ar fi fost normal ca politistul sa beneficieze de un salariu foarte
bun, iar pensia sa fie calculata ca si în sistemul public. Acest lucru ar fi însemnat
ca la un salariu mare si contributia este mai substantiala si pe cale de consecinta si
cuantumul pensiei este mai mare.
În continuare, se trece la dezbaterea pe articole.
Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, cu modificari:
- art.9(1) si (2) – amendament propus de dl deputat Adrian Maracineanu
si adoptat cu unanimitate de voturi;
- art.12 – amendament propus de domnii deputati Kerekes Karoly si
Smaranda Dobrescu si adoptat cu unanimitate de voturi;
- art.18 lit.d) - amendament propus de dna deputat Smaranda Dobrescu
si adoptat cu unanimitate de voturi;
- art.27(1) - amendament propus de dna deputat Smaranda Dobrescu si
adoptat cu unanimitate de voturi;
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- art.69 - amendament propus de dl deputat Kerekes Karoly si adoptat cu
unanimitate de voturi;
De asemenea, se accepta propunerea domnului deputat Costel Eugen
Popescu ca în tot cuprinsul legii, sintagma “cadru militar în activitate” sa devina
“cadru militar”, iar sintagma “organ de pensii” sa devina “casa de pensii”.

PRESEDINTE,
Smaranda DOBRESCU

SECRETAR,
Pavel Todoran
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