Camera Deputatilor
Comisia pentru munca si protectie sociala

SINTEZA
lucrarilor Comisiei din ziua de 3 decembrie 2003

În ziua de 3 decembrie 2003 Comisia si-a desfasurat lucrarile între orele
9,30 - 14, având urmatoarea ordine de zi:

1.
2.

3.
4.

FOND
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile
militare de stat
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.113/2003 privind protectia sociala a salariatilor disponibilizati prin
concedieri colective din sectorul sanitar în cadrul procesului de restructurare
si reorganizare
Proiect de Lege privind pensiile ocupationale
Proiect de Lege privind modificarea unor dispozitii ale Legii nr.53/2003 –
Codul muncii

AVIZARE
5. Proiect de Lege pentru scutirea de la plata a unor debite catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, presedintele comisiei.
La lucrarile comisiei au participat ca invitati:
1. Dl g-ral Dumitru Ianculescu – Ministerul Apararii Nationale;
2. Dl Florin Vasile – consilier juridic – Ministerul Apararii Nationale;
3. Dl Florin Ivan Popa – seful Casei de Pensii a Ministerului
Administratiei si Internelor;
4. D-na Ana Radu – director – Ministerul Finantelor Publice;
5. D-na Mariana Basuc – Secretar de stat – Ministerul Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei;
6. Dl Ion Giurescu – Secretar de stat, presedintele Casei Nationale de
Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
7. D-na Camelia Toma – consilier în cadrul Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei;
8. D-na Gabriela Gavrilescu – director în cadrul Comisiei pentru
Supravegherea Asigurarilor;
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9. D-na Antoanela Alexe – consilier în cadrul Bancii Nationale a
României.
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile
militare de stat a fost dezbatut în prezenta domnului g-ral Dumitru Ianculescu.
Domnia sa a aratat ca, având în vedere solicitarile repetate ale beneficiarilor
Legii nr.164/2000, Guvernul a hotarât ca pentru atenuarea decalajului existent
între categoriile de pensii stabilite dupa intrarea în vigoare a legii mai sus
mentionate si pentru a veni în întâmpinarea propunerilor formulate de catre
organizatiile militare în rezerva si în retragere, sa întocmeasca prezentul proiect
de lege. Acesta îsi propune sa devanseze termenul de acordare a procentului de
20% din cuantumul diferentei dintre pensiile recalculate si pensiile aflate în
plata, prevazut a fi acordat începând cu 1 ianuarie 2004, pentru luna noiembrie
2003.
Domnul deputat Gheorghe Barbu a dorit sa afle de ce nu s-a stabilit în
lege o data exacta pentru acordarea acestor drepturi.
Domnul g-ral Dumitru Ianculescu a precizat ca, fiind vorba de o suma
fixa, acordata lunar, aceasta nu necesita un calcul proportional pe un anumit
numar de zile.
În urma dezbaterilor, supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat în
forma prezentata, cu unanimitate de voturi.
În continuare, a fost dezbatut Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/2003 privind protectia sociala a
salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar în cadrul
procesului de restructurare si reorganizare.
La solicitarea doamnei presedinte Smaranda Dobrescu, Ministerul
Finantelor Publice a delegat un reprezentant, în persoana doamnei director Ana
Radu, în vederea prezentarii punctului de vedere cu privire la acordarea de plati
compensatorii cu caracter retroactiv.
D-na director Ana Radu a aratat ca Ministerul Finantelor nu sustine
propunerea Ministerului Sanatatii, întrucât ar fi influentat în mod negativ
bugetul asigurarilor pentru somaj si în plus, nici o lege nu poate fi aplicata
retroactiv.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentata
cu 14 voturi pentru, un vot împotriva si o abtinere.
Proiectul de Lege privind modificarea unor dispozitii ale Legii nr.53/2003
– Codul muncii a fost dezbatut si adoptat de comisie în forma prezentata, cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru scutirea de la plata a unor debite catre bugetul
asigurarilor sociale de stat a fost avizat favorabil, în forma prezentata, cu
unanimitate de voturi.
În partea a doua a sedintei de comisie a fost continuata dezbaterea pe
articole a proiectului de Lege privind pensiile ocupationale.
Discutiile au fost reluate de la art.23 – Capitolul VI – Conturile
participantilor si evaluarea activelor.
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Au fost amendate articolele 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36 si 37,
urmând ca discutiile sa fie reluate în cadrul sedintei de comisie din saptamâna 8
– 12 decembrie 2003.
Din numarul total al membrilor comisiei (21), au absentat domnul deputat
Marian Sârbu – ministru delegat, domnul deputat Virgil Popa – grup
parlamentar PSD – delegatie si domnul deputat Napoleon Pop – grup
parlamentar PNL – delegatie.

PRESEDINTE,
Smaranda DOBRESCU

SECRETAR,
Pavel Todoran
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