Camera Deputatilor
Comisia pentru munca si protectie sociala

SINTEZA
lucrarilor Comisiei din zilele de 21 si 22 octombrie 2003

În ziua de 21 octombrie 2003 Comisia si-a desfasurat lucrarile între orele
15 – 17.30, având urmatoarea ordine de zi:
FOND
1. Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.180 din Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale.
2. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de modificarea a Acordului
între Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea
definitiva a compensarii contributiilor de asigurari sociale ale refugiatilor
politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996,
ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003.
AVIZARE
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.66/2003 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.125/1998 privind
înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului.
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome
„Administratia Nationala a Drumurilor din România”.
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
88/2003 pentru modificarea Ordonantei 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.
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
89/2003 penrtu modificarea si completarea Legii nr. 360-2002 privind
Statutul politistului.
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al
României si a art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003
pentru stabilirea unor masuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea
sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale
si a unor institutii publice.
1

Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, presedintele comisiei.
La lucrarile comisiei a participat ca invitat d-na Cecilia Sebe – expert în
cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativa privind modificarea si
completarea art.180 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si
alte drepturi de asigurari sociale, care are ca obiect reintroducerea în cuprinsul
articolului 180 a unor texte din forma initiala a legii, recalcularea tuturor
pensiilor aflate în plata la data de 1 aprilie 2001, acordarea unui ajutor în
echivalentul a 5 salarii medii brute tuturor persoanelor care au realizat o
vechime în munca de minim 35 de ani, precum si adaugarea, la punctajul mediu
anual realizat, a 0,20 puncte pentru pensiile de asigurari sociale ale
agricultorilor. Comisia propune respingerea initiativei legislative. Motivele
respingerii sunt redate în raportul comisiei.
În continuare a fost dezbatut proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonantei Guvernului nr.66/2003 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr.125/1998 privind înfiintarea, organizarea si
functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului. Acesta a fost avizat
favorabil, în forma prezentata de Senat.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia
Nationala a Drumurilor din România” a fost avizat favorabil, în forma
prezentata.
Din numarul total al membrilor comisiei (21), a absentat domnul deputat
Marian Sârbu – grup parlamentar PSD – ministru delegat si domnul deputat
Napoleon Pop – grup parlamentar PNL – delegatie.
În ziua de 22 octombrie 2003 lucrarile sedintei s-au desfasurat între orele
9 – 13 si au fost conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, presedintele
comisiei.
La lucrarile a participat ca invitat d-na Magda Filip – director în cadrul
Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind ratificarea Acordului
de modificarea a Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii
Elene pentru reglementarea definitiva a compensarii contributiilor de asigurari
sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la
23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucuresti la 30
iunie 2003. Comisia a propus admiterea fara modificari a acestuia, în forma
prezentata de Senat.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.88/2003 pentru modificarea Ordonantei 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
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majoritar de stat a fost avizat favorabil, cu un amendament propus de domnul
deputat Gheorghe Barbu.
În continuare a fost dezbatut proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2003 penrtu modificarea si
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului. În urma dezbaterilor,
membrii comisiei au hotarât avizarea favorabila, cu un amendament propus de
domnul deputat Gheorghe Barbu.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al
României si a art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru
stabilirea unor masuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau
functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a
unor institutii publice, a fost avizat favorabil, cu un amendament propus de
doamna deputat Smaranda Dobrescu.
Din numarul total al membrilor comisiei (21), a absentat domnul deputat
Marian Sârbu – grup parlamentar PSD – ministru delegat si domnul deputat
Napoleon Pop – grup parlamentar PNL – delegatie.

PRESEDINTE,
Smaranda Dobrescu

SECRETAR,
Pavel Todoran
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