Camera Deputatilor
Comisia pentru munca si protectie sociala

SINTEZA
lucrarilor Comisiei din zilele de 23, 24 si 25 septembrie 2003

În ziua de 23 septembrie 2003 Comisia si-a desfasurat lucrarile între
orele 13,30 - 16,30, având urmatoarea ordine de zi:
FOND
1. Propunere legislativa pentru completarea art.81 din Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale – P.L.
nr.118/2003
2. Propunere legislativa privind statutul personalului feroviar – P.L.
nr.120/2003
3. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii
nr.44/1.07.1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale
invalizilor si vaduvelor de razboi – P.L. nr.121/2003
4. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,
modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001
aprobata prin Legea nr.338/2002 – P.L. nr.255/2003
AVIZARE
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.65/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,
reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si
societati comerciale cu capital majoritar de stat – P.L. nr.554/2003
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.60/2003 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.91/2001
pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din
structurile Ministerului Apararii Nationale, ale caror state de organizare intra
în vigoare în perioada 1 iunie 2001 – 31 decembrie 2003 ca urmare a
procesului de reorganizare a Armatei Române – P.L. nr.561/2003
Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, presedintele comisiei.
La lucrarile comisiei au participat ca invitati:
1. Domnul lt.col. Gabriel Fotache – Sef birou veterani în cadrul Ministerului
Apararii Nationale;
2. Domnul mr.Mihai Danila – consilier juridic în cadrul Ministerului Apararii
Nationale;
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3. Doamna Madalina Cioiulescu – consilier juridic în cadrul Ministerului
Apararii Nationale;
4. Doamna Georgeta Gheorghe – director în cadrul CNPAS;
5. Doamna Cristina Stroe – expert în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei.
S-au dezbatut proiectele de lege înscrise la pct. 5 si 6 pe ordinea de zi.
În urma analizarii lor comisia a hotarât avizarea favorabila cu unanimitate
de voturi.
Din numarul total al membrilor comisiei (20), au absentat domnul deputat
Marian Sârbu – ministru delegat si domnul deputat Longher Ghervazen – grup
parlamentar al Minoritatilor Nationale.
În ziua de 24 septembrie 2003 lucrarile sedintei s-au desfasurat între
orele 9 – 12.
Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, presedintele comisiei.
Dezbaterile au început cu discutarea propunerii legislative pentru
modificarea si completarea Legii nr.44/1.07.1994 privind veteranii de razboi,
precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. Propunerea a fost
prezentata de dl deputat Adrian Moisoiu, unul dintre initiatori. Domnia sa a
aratat ca aceasta propunere de modificare a legii mai sus mentionate a aparut din
necesitatea de a repara anumite dispozitii ale legii privind prestatiile în natura
(teren, foile de transport gratuit pe caile ferate) si transformarea lor în
compensatii banesti lunare deoarece s-a constatat ca s-au creat inechitati între
beneficiarii legii ce primesc teren agricol sau loc de casa, dat fiind pretul diferit
al pamântului în mediul urban si rural. De asemenea, majoritatea veteranilor
sunt persoane situate în jurul vârstei de 80 – 85 de ani care nu mai sunt apte de a
consuma cele 12 sau 24 de tichete gratuite de calatorie.
Reprezentantul Ministerului Apararii Nationale, dl mr. Mihai Danila, a
aratat ca aceste prestatii în natura s-au acordat în scopul protejarii veniturilor
banesti ale veteranilor, iar echivalarea acestor prestatii cu compensatii banesti ar
crea o presiune asupra bugetului de stat si a celor locale.
Dl lt.col. Gabriel Fotache a subliniat faptul ca exista la Guvern, în faza de
elaborare, o Hotarâre de Guvern ce propune contravaloarea în bani a terenurilor
la care erau îndreptatiti beneficiarii legii si la ora actuala acest proiect asteapta
avizele de la ministerele implicate.
Doamna presedinte Smaranda Dobrescu a considerat ca exista trei
probleme conceptuale care duc la imposibilitatea aplicarii dispozitiilor
propunerii legislative:
- se creaza discriminari atât între veterani cât si fata de alti beneficiari ai unor
legi cu caracter reparatoriu;
- prestatiile în natura s-au acordat pentru protectia veniturilor banesti ale
veteranilor;
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- existând optionalitatea între prestatii sau compensatii lunare, nu se poate face
o previziune bugetara.
Doamna deputat Paula Ivanescu si domnul deputat Kerekes Karoly au
sustinut punctul de vedere al ministerului considerând ca transformarea unor
servicii dedicate vârstei, în compensatii banesti, nu este corecta si nu este nici în
acord cu practica utilizata în alte tari în care opereaza legi cu caracter
reparatoriu.
Domnul deputat Adrian Moisoiu a subliniat faptul ca daca ar exista vointa
politica, ar exista si posibilitatea acordarii platilor compensatorii.
Supusa la vot, propunerea a fost respinsa cu 9 voturi pentru respingere si 3
împotriva.
În continuare a fost dezbatuta propunerea legislativa pentru completarea
art.81 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale. Aceasta a fost respinsa cu 10 voturi pentru si 2 abtineri întrucât
dispozitiile ei au fost preluate în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.9/2003
pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Propunerea legislativa privind statutul personalului feroviar a fost
dezbatuta în prezenta initiatorului, domnul deputat Gheorghe Dinu care arata ca
specificul activitatii feroviare este deosebit , generat de o activitate ce impune un
anumit regim de munca cu frecvente deplasari în teritoriu, folosirea unor
mijloace tehnice specifice, a unei aparaturi sofisticate, un regim disciplinar
deosebit de strict.
Doamna presedinte Smaranda Dobrescu a aratat ca prin promovarea
acestei initiative legislative s-ar crea un paralelism legislativ cu alte legi speciale
cum ar fi Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii, Legea nr.346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. În acelasi
timp, statutul nu este în concordanta cu prevederile Codului Muncii.
Supusa la vot, propunerea a fost respinsa cu 10 voturi pentru respingere si
3 împotriva.
Din numarul total al membrilor comisiei (20), au absentat domnul deputat
Marian Sârbu – ministru delegat, domnul deputat Longher Ghervazen – grup
parlamentar al Minoritatilor Nationale si domnul deputat Virgil Popa - grup
palamentar PSD – delegatie.
În ziua de 25 septembrie 2003 lucrarile sedintei s-au desfasurat între
orele 9 – 11.
Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, presedintele comisiei.
Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata
si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 aprobata prin
Legea nr.338/2002, a fost prezentata de doamna deputat Paula Ivanescu, unul
dintre initiatori, care a solicitat amânarea dezbaterii pe articole, pentru
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clarificarea în cadrul grupului parlamentar PD a unor dispozitii din aceasta
propunere.
Din numarul total al membrilor comisiei (20), au absentat domnul deputat
Marian Sârbu – ministru delegat, domnul deputat Longher Ghervazen – grup
parlamentar al Minoritatilor Nationale si domnul deputat Virgil Popa - grup
palamentar PSD – delegatie.

PRESEDINTE,
Smaranda Dobrescu

SECRETAR,
Ion Mînzîna
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