Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 6 şi 7 octombrie 2009

În ziua de 6 octombrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 16.00, având pe
ordinea de zi propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea instanţelor pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări
sociale - Plx 379/2009.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
Propunerea legislativă a fost prezentată de doamna Adriana Breazu,
expert parlamentar, care a precizat că prin această iniţiativă legislativă se
propune înfiinţarea Tribunalelor de muncă şi asigurări sociale, precum şi a
Curţilor sociale de apel, ca instanţe fără personalitate juridică, în
componenţa unor circumscripţii stabilite prin anexa nr.1 la Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
De asemenea, a menţionat că la aceste tribunale şi la Curţile sociale
de apel se preconizează că îşi vor desfăşura activitatea judecători de
carieră, specializaţi în dreptul muncii şi al asigurărilor sociale sau în ramuri
conexe ale acestora, judecători sociali, personal auxiliar şi personal
administrativ.
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma
finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz negativ. Cu
unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost acceptată.
În ziua de 7 octombrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 15.00, având
următoarea ordine de zi:
1. Întâlnirea membrilor comisiei cu preşedintele Casei Naţionale de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, doamna Doina Pârcălabu.
2. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate - PLx 374/2009
3. Propunere

legislativă

privind

înlocuirea

tichetelor

de

masă

cu

contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Plx 415/2009
4. Proiect

de

Lege

pentru

modificarea

Legii

nr.309/2002

privind

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950-1961 - PLx 419/2009
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea DECRETULUILEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri - Plx 426/2009
6. Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 şi 3 şi art.3 alin.1
şi 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate - Plx
391/2009.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
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La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-na Doina Pârcălabu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, Preşedintele Casei Naţională de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale

-

d-l Gheorghe Cioponea – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

-

d-l Gheorghe Clement – Secretar general, Agenţia Naţională de
Ocupare a Forţei de Muncă

-

d-na Mioara Bogdan – Secretar general, Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului

-

d-na Georgeta Petre – director general, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-na Gabriela Tudose – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l

prof.univ.dr.

Ion

Mihăilescu,

Preşedinte

Camera

Auditorilor

Financiari (CAFR)
-

d-na prof.univ.dr. Maria Manolescu, vicepreşedinte Camera Auditorilor
Financiari (CAFR).
Întâlnirea membrilor comisiei cu preşedintele Casei Naţionale de

Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, doamna Doina Pârcălabu, a
debutat cu informaţii privind problemele cu care se confruntă Casa
Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Domnia sa a
precizat că prin fondurile alocate odată cu rectificarea bugetară sunt
acoperite cheltuielilor cu plata pensiilor din sistemul public, pentru 2009.
Referitor la partea de evidenţă a contribuabililor, doamna preşedinte
a menţionat că sunt în urmă cu emiterea certificatelor de stagiu. Stagiile
au fost certificate până în 2005, urmând să fie certificate în cursul anului
viitor stagiile pentru anii 2006 – 2008, apreciind că s-a ajuns la această
soluţie deoarece pot fi cuprinşi pe o singură filă toţi cei 4 ani, făcându-se
economie de hârtie şi de cheltuieli în ceea ce priveşte transmiterea acestor
certificate către asiguraţi.
În ceea ce priveşte gestionarea informatică a sistemului public de
pensii, sistemul informatic integrat nu este finalizat, datorită lipsei de
finanţare. Au fost operate în programul informatic toate actele normative
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până la nivelul anului 2006, urmând ca legislaţia ulterioară să fie operată
în sistem în cel mai scurt timp posibil.
Tot legat de evidenţa contribuabililor, ca urmare a faptului că
această componentă a sistemului informatic a fost cea care a funcţionat
mai bine decât componenta privind pensiile, s-a putut determina acele
debite din plata contribuţiilor pentru contribuabilii individuali, adică cei
care sunt asiguraţi în baza contractelor şi declaraţiilor de asigurare, fapt
pentru care în acest domeniu s-a găsit o procedură de executare silită şi
unde există în acest moment o evidenţă destul de clară a veniturilor şi
cheltuielilor.
În acest context, doamna preşedinte a precizat că s-a solicitat
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) identificarea acelor
elemente de colaborare în sensul de a construi instrumente de verificare
mai eficiente, pe baza evidenţelor pe care le au cele două instituţii (CNPAS
şi ANAF), în sensul împerecherii şi validării încrucişate a bazelor de date,
pentru a avea elemente în plus care să permită o imagine şi mai clară în
ceea ce priveşte ceilalţi asiguraţi, cei care depun la CNPAS declaraţiile
nominale de asigurare, iar la ANAF declaraţiile de venit. „Acolo este un
element la care noi nu avem controlul pe care ni l-am dori, în sensul că
noi înregistrăm veniturile pe baza unor listing-uri pe care ni le furnizează
ANAF, fără să putem face şi o verificare încrucişată să vedem care sunt
angajaţii pentru care s-a plătit sau nu contribuţia. Din acest motiv, partea
de înregistrare a veniturilor se face pentru marea majoritate a asiguraţilor
pe baza acelor sume comunicate de Ministerul Finanţelor. Aici este o parte
sensibilă, care are legătură cu plata contribuţiilor pe care o facem către
sistemul de pensii private - Pilonul II, deoarece noi facem viramentele în
baza sumelor declarate, pe care le avem în evidenţele proprii şi facem
viramentul către sistemul de pensii private şi pentru angajaţii pentru care
nu s-a plătit contribuţia.”
În domeniul organizatoric, doamna preşedinte Doina Pârcălabu
consideră că a anul acesta a fost destul de agitat din punctul de vedere al
asigurării cu personal al caselor de pensii, în sensul că posturile vacantate
au fost blocate, acest lucru creând în continuare probleme, cu care s-au
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confruntat de-a lungul timpului, plecând de la personalul insuficient
raportat la numărul de beneficiari în slujba cărora funcţionează. Domnia
sa apreciază că perioada a fost destul de „frământată” şi în ceea ce
priveşte asigurarea conducerilor caselor teritoriale de pensii.
Doamna preşedinte a menţionat că la nivelul Casei Naţionale, s-a
încercat întărirea acelor compartimente care au devenit prioritare; au
întărit capacitatea funcţională a direcţiei de control, în sensul identificării
acelor zone în care se „fraudează” sistemul, precizând în acest sens că s-a
avut în monitorizare activitatea de expertiză medicală în două judeţe.
Întrucât s-au descoperit nereguli, procesul este de anvergură şi nu a fost
finalizat încă.
În partea de legislaţie specifică, colegii domniei sale s-au implicat în
elaborarea actelor normative pentru care au fost solicitaţi, cu incidenţă pe
domeniul pensiilor. „Am avut colegi care au făcut parte din colectivul de
lucru al noii legi a pensiilor, ocazie cu care au încercat, în noua structură a
legii, să remedieze şi acele aspecte pe care le aveam identificate şi care ar
fi presupus acte normative modificatoare ale Legii nr.19/2000.”
Domnul preşedinte Victor Paul Dobre ridică trei probleme, astfel:
1. dacă se poate face o evaluare referitoare la ce personal ar avea nevoie
casele de pensii, ce personal este prevăzut în buget şi ce personal are în
prezent sistemul.
2. dacă în contextul evoluţiilor politice recente există probleme la nivelul
conducerii caselor teritoriale de pensii care le afectează activitatea.
3. se utilizează în ultima vreme, tot mai des, sintagma „pensionari de lux”.
Ce înţelege Ministerul prin această expresie şi câţi sunt.
Domnul deputat Kerekes Karoly doreşte să afle în ce stadiu este
organizarea sistemului public de pensii al agricutlorilor, în condiţiile în care
noua lege a pensiilor nu abrogă această lege.
Domnul deputat Iulian Vladu are trei întrebări punctuale, respectiv
doreşte să afle cât este valoarea deficitului care se asigură din împrumut,
câte persoane beneficiază de pensii speciale la ora actuală şi câte
persoane au pensii peste salariul mediu, la nivel naţional.
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Domnul deputat Dan Mircea Popescu apreciază că sunt zile
complicate pe care le trăim, iar cei din conducerea CNPAS, trebuie să
gestioneze acest sistem care nu este deloc simplu.
Domnia sa consideră că din punctul de vedere al deputaţilor,
respectiv din punctul de vedere al celor pe care îi reprezintă în Parlament,
un singur lucru este important în aceste luni: dacă pensiile se plătesc la
timp şi integral. „Dumneavoastră spuneţi că există o subvenţie de la stat
şi, implicit ne asiguraţi că pensiile se vor plăti integral şi la timp. Aş dori să
ştiu cât este această subvenţie pentru anul 2009 şi cât reprezintă în
procente din PIB cheltuiala cu pensiile la nivelul lui 2009.
Vă semnalez, tot ca îngrijorare a celor pe care îi reprezint, faptul că,
dacă luăm de bun principiul contributivităţii, rezultă per a contrario că cei
care nu au contribuit nu vor primi pensie. Vă semnalez că în această
situaţie sunt aprox. 1.000.000 de agricultori şi aprox. 280.000 de militari
şi reprezentanţi ai serviciilor statului. Vă semnalez că, într-un fel, şi
acestea tot pensii speciale sunt. Acestea şi multe altele, pe care le-am
preluat la bugetul de stat: pensiile cultelor religioase, pensiile scriitorilor,
pensiile arhitecţilor, pensiile muzicologilor, artiştilor, în general ale celor
din uniunile de creatori, pensiile meşteşugarilor. Toate au fost preluate în
sistemul de stat ca fiind sisteme falimentare. Dintr-o dată ne aflăm în faţa
unei mase întregi de populaţie, de pensionari, care, dacă este să dăm
crezare proiectului, rămân fără pensie.”
Domnul deputat se întreabă: „dacă după 7 luni de negociere a legii
salarizării avem ceea ce avem în stradă, sute de mii de persoane, ce vom
avea la nivelul acestui proiect, nediscutat cu nimeni – şi nu mai intru în
amănunte pentru că nu d-vs. sunteţi cea care trebuie să răspundeţi pentru
acest lucru – dar mi-e teamă că la d-vs. vor veni oamenii. Dacă 5,7
milioane de pensionari ies în stradă ori sunt nemulţumiţi de acest proiect,
atunci să vedem ce se întâmplă în România.
Însă toată această chestiune o trec cu vederea, pentru că principala
problemă a proiectului este alta şi n-o spune nimeni. O spun aici, o spun şi
colegilor: se desface valoarea punctului de pensie de salariul mediu pe
economie. Singurul indicator care mai „ţine” pensiile de acum încolo este
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indexarea cu rata inflaţiei. Deci, ceea ce trebuie spus milioanelor de
pensionari este că pensiile lor cel mult vor fi îngheţate de acum încolo.
Asta este principala chestiune pe care o pune pe tapet proiectul respectiv
şi fiecare dintre noi ar trebui să se gândească la ce vom face de acum
încolo pentru cei 5,7 milioane de pensionari.”
Domnul deputat consideră că se încearcă ieşirea din criză şi pe
spatele pensionarilor din România, apreciind că problema de imagine pe
care încearcă premierul să o facă, legat de cea mai mare pensie din
România, este una care ţine la cei care nu gândesc cu capul propriu.
Domnul deputat precizează că aceea este o singură pensie, iar adevărata
problema se pune odată cu întrebarea „ce facem cu milioanele de
pensionari din România în condiţiile pe care le avansează noua lege?”
Ca un răspuns la întrebarea domnului preşedinte Victor Paul Dobre
referitoare la ce facem cu „pensionarii de lux” şi câţi sunt aceştia, domnul
deputat Dan Mircea Popescu menţionează că toţi „pensionarii de lux” sunt
aprox. 8.000 de persoane. „Vă spun însă că în această situaţie sunt şi cei
de la Academia Română, cărora le-am dat indemnizaţii pentru că statul
român a spus: „da, aceştia reprezintă valoarea unei naţiuni, trebuie să le
dăm de la bugetul de stat indemnizaţii onorabile.” Vreau să vă spun că
pensii speciale au şi marii performeri în sport: au indemnizaţii speciale din
partea statului român pentru că au reprezentat şi au câştigat pentru statul
român ceea ce au câştigat.”
Domnia sa consideră că dacă aceştia reprezintă o valoare pentru
statul român, atunci poate că şi celelalte categorii socio-profesionale care
beneficiază de pensii speciale reprezintă valori în domeniile lor de
activitate, referindu-se la magistraţi, la diplomaţi, la parlamentari, şi
merită ca statul român să le recunoască această valoare. „Dacă nu, atunci
să vedem: poate că şi preşedinţii României, cărora le-am recunoscut
meritele, n-au nevoie de pensie specială. Dacă este să suportăm cu toţii
criza, atunci s-o suportăm cu toţii. Dacă luăm de la unii, de ce nu luăm de
la toţi? Iată care sunt ramificaţiile. Iată ce înseamnă să pui în dezbatere
un proiect de lege de o asemenea însemnătate, în faţa opiniei publice, în
Parlamentul României - care de aceea este Parlament, să discute toate
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aceste implicaţii - şi nu să vii pe furiş, cu un proiect de lege nediscutat cu
nimeni.
Acestea sunt câteva din gândurile care mă frământă ca reprezentant
al unor zeci de mii de pensionari din judeţul pe care îl reprezint aici. Sigur
că dumneavoastră, doamnă preşedinte, nu aveţi nici o vină, dar am expus
câteva din îngrijorările fireşti care vor conduce nu numai la contestarea
acestui proiect, dar şi la mari mişcări sociale, pentru că sunt inevitabile.
Dacă nu discutăm transparent asemenea lucruri, de o mare
importanţă pentru o societate, atunci ce rost mai avem noi p-aici?
Nu s-a mai întâmplat în 20 de ani de democraţie ceea ce se întâmplă
în aceste zile în România. Nu s-a mai întâmplat nici ca reprezentanţii
Parlamentului să tacă: preşedinte, vicepreşedinţi, secretari, chestori ai
Birourilor permanente, nu văd pe unul ieşind să apere Parlamentul acestei
ţări. Este o ruşine ceea ce se întâmplă.”
Domnul preşedinte Victor Paul Dobre crede că aici ar trebui
introdusă încă o categorie, respectiv cei care beneficiază de pensia socială
minimă, care sunt aprox. 900.000 de persoane.
Doamna preşedinte Doina Pârcălabu a răspuns întrebărilor domnilor
deputaţi şi problemelor ridicate de aceştia, precizând, în primul rând, că în
ceea ce priveşte distribuirea personalului în cadrul caselor teritoriale de
pensii, s-a făcut un fel de normare, având în vedere acele activităţi
comune care se regăsesc la toate casele de pensii, iar elementul variabil a
fost determinat de numărul de pensionari şi nr de contribuabili pentru
compartimentele care gestionează aceste zone. Problema cu care s-au
confruntat anul acesta a reprezentat-o posturile care s-au vacantat şi care
n-au

mai

putut

fi

ocupate,

precizând

că

sunt

zone

unde

există

compartimente critice ca urmare a neputinţei de a ocupa aceste posturi
vacantate. „Mai mult decât atât, prin punerea în aplicare a unor acte
normative, eliberarea din funcţie a unor persoane cu funcţii de conducere
ne-a determinat să găsim alte măsuri de păstrare a acestor persoane în
sistem, acestea fiind persoane cu experienţă în domeniul pensiilor, foarte
bine pregătite din punct de vedere profesional. Trebuie să menţionez
faptul că în acest domeniu, o persoană nou venită în sistem are nevoie de
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o perioadă destul de îndelungată pentru a putea să dea randament şi să
cunoască toate actele normative din domeniu.”
În acest context, domnia sa a menţionat că numărul de posturi
stabilit prin actele normative nu s-a diminuat, fiind foarte important ca în
anul următor să poată fi ocupate toate posturile vacante.
Referindu-se la punerea în aplicare a legii privind sistemul public de
pensii pentru agricultori, act normativ rămas în vigoare, domnia sa
reaminteşte că acesta stabileşte ca, începând cu semestrul II al acestui
an, să se constituie un departament distinct în cadrul caselor de pensii,
pentru agricultori. Având în vedere situaţia existentă, există obligaţia de a
înfiinţa acest departament în acest an, cu aceeaşi oameni pe care îi au,
mergând pe asimilarea atribuţiilor.
În ceea ce priveşte „pensionarii de lux”, doamna preşedinte
precizează că pe situaţiile pe care s-au dat diverselor instituţii care au
solicitat informaţii, se evidenţiau în mod distinct acei pensionari care
primesc drepturi de natura pensiilor, instrumentate în baza legilor speciale
de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv
pensionarii din domeniul aviaţiei, diplomaţii, parlamentarii, funcţionarii
publici parlamentari magistraţii şi personalul Curţii de Conturi care
însumează, la sfârşitul lunii septembrie, aprox. 7.900 de pensionari.
Domnia sa consideră că trebuie menţionat faptul că în această listă de
7.900 de persoane sunt şi pensii similare cu cele din sistemul public,
precizând că va transmite membrilor comisiei un tabel cu aceste valori,
diferenţiate pe categorii de persoane, număr de pensionari în plată şi
niveluri de pensie.
Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă mai sunt
intervenţii. Au răspuns domnii deputaţi Dan Mircea Popescu şi Adrian
Solomon.
Domnul deputat Dan Mircea Popescu doreşte să afle ce se întâmplă
cu bugetul pentru 2010 şi dacă CNPAS este în măsură să-l avanseze.
Domnul deputat Adrian Solomon întreabă cum vor putea fi reduse,
conform legii propuse de premier, pensiile „nesimţite”, ţinând cont de
principiile care stau la baza statului de drept în România, de principiile
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constituţionale care sunt cam terfelite şi călcate în picioare în ultima
perioadă. De asemenea, domnia sa întreabă cum se poate duce o pensie
stabilită conform Legii nr.19/2000 sau a legilor speciale, spre categoria
pensie „frauduloasă” ca să poată fi redusă prin instanţă sau prin hotărâri
administrative.
Doamna preşedinte Doina Pârcălabu a răspuns întrebărilor domnilor
deputaţi, fiind rugată, în finalul întâlnirii, să transmită membrilor comisiei
datele statistice cu privire la numărul de pensionari, pe categorii de
pensionari şi niveluri de pensii.
Mulţumind doamnei Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale
de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru prezenţă, domnul
preşedinte

Victor

Paul

Dobre

propune

continuarea

dezbaterilor

cu

proiectele aflate pe ordinea de zi a comisiei.
Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind protecţia minorilor ai
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate - PLx 374/2009, au fost
amânate, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a trimite observaţiile şi
amendamentele

depuse

la

Autoritatea

Naţională

pentru

Protecţia

Drepturilor Copilului, în vederea transmiterii unui punct de vedere.
De asemenea, a fost solicitat şi un punct de vedere scris de la
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.
Propunerea de amânare a fost acceptată de membrii comisiei cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu
contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă – Plx 415/2009, a
fost prezentată de domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar.
Reprezentanţii ministerelor, prezenţi la dezbateri, au precizat că nu se
susţine adoptarea acestei propuneri legislative.
Doamna deputat Claudia Boghicevici a precizat că iniţiatorii au luat
legătura cu domnia sa şi au precizat că nu mai susţin promovarea acestei
iniţiative legislative.
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Având în vedere cele expuse, s-a supus votului propunerea de
respingere a iniţiativei legislative, propunere acceptată cu unanimitate de
voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada
1950-1961 - PLx 419/2009, a fost prezentat de doamna Monica Rallu
Curta, expert parlamentar, care a precizat că proiectul de lege are ca
obiect de reglementare extinderea drepturilor acordate în temeiul Legii
nr.309/2002 şi asupra persoanelor care au efectuat stagiul militar în
cadrul Brigăzii de Lucru Căi Ferate, în perioada 1950-1961.
În cursul dezbaterilor au luat cuvântul reprezentanţii tuturor
grupurilor parlamentare, precizând că nu susţin adoptarea acestui proiect
de act normativ.
Supus votului, proiectul de lege a fost respins, cu unanimitate de
voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor
drepturi

persoanelor

persecutate

din

motive

politice

de

dictatura

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri Plx 426/2009, a fost prezentată de
doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 din
Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, în sensul acordării indemnizaţiei de 200 lei pentru fiecare an de
detenţie, internare abuzivă în spitalele de psihiatrie, domiciliu obligatoriu
sau strămutare şi acordarea în mod gratuit de medicamente şi asistenţă
medicală în unităţile sanitare de stat.
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Doamna Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi
Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Secretar de Stat în Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, a precizat că, în conformitate cu prevederile
art.4 alin.(1) din Decretul-Lege nr.118/1990, republicat, persoanele care
au executat o pedeapsă privativă de libertate, precum şi cele care au fost
strămutate în altă localitate beneficiază în prezent de o indemnizaţie
lunară de 200 de lei pentru fiecare an de detenţie sau strămutare. De
asemenea, domnia sa a reamintit faptul că persoanele care au fost
internate abuziv sau au avut stabilit domiciliu obligatoriu au dreptul de o
indemnizaţie în cuantum de 100 lei lunar pentru fiecare an de internare
abuzivă sau domiciliu obligatoriu, legiuitorul având în vedere diferenţierea
cuantumului indemnizaţiei în funcţie de gravitatea persecuţiei suferite, iar
propunerea de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale şi a
medicamentelor este reglementată deja la art.8 alin.(2) lit.a) din DecretulLege nr.118/1990, republicat.
Ţinând cont şi cele prezentate, s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 şi 3 şi art.3
alin.1 şi 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate - Plx
391/2009 a fost prezentată de doamna Lidia Vlădescu, consultant
parlamentar.
La dezbateri au participat, din partea Camerei Auditorilor Financiari
din România, d-l prof.univ.dr. Ion Mihăilescu - preşedinte şi d-na
prof.univ.dr. Maria Manolescu – vicepreşedinte, iar din partea Ministerului
Finanţelor Publice a participat d-na Georgeta Petre - director general.
În cursul discuţiilor s-a propus avizarea negativă a propunerii
legislative, propunere care, supusă votului, a fost acceptată cu 14 voturi
pentru şi 4 abţineri.
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În finalul şedinţei, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus
atenţiei membrilor comisiei o solicitare a unei asociaţii de pensionari din
Galaţi, care doresc ca o delegaţie a acesteia să fie primiţi de membrii
comisiei pentru a expune câteva din problemele cu ccare se confruntă
membrii acestei asociaţii.
Membrii comisiei au acceptat propunerea şi au propus ca întâlnirea
să aibă loc săptămâna viitoare, în şedinţa comisiei de miercuri.
În zilele de 6 şi 7 octombrie 2009 au participat la lucrările comisiei
toţi cei 19 membri ai comisiei: Victor Paul Dobre – preşedinte, Ioan-Nelu
Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly Kerekes –
secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă,
Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Titi
Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu
Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu şi Iulian Vladu – membri.
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Şef serviciu,
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Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU
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