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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 9 şi 10 octombrie  2001

La lucrările comisiei din zilele de 9.10.2001 şi 10.10.2001 sunt prezenţi 15
deputaţi, lipsind dl Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale,  domnii
deputaţi Dumitru Buzatu � grup parlamentar PSD � delegaţie, Karoly Kerekes �
grup parlamentar UDMR � delegaţie şi doamna deputat Bondi Gyongyike � grup
parlamentar UDMR � delegaţie.

Lucrările şedinţelor sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
Fond

1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi
plăţi compensatorii, de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute
în rezervă sau direct în retragere � reexaminare � raport comun cu Comisia
pentru apărare

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru
salarizarea clerului � reexaminare

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare  a soldelor unor funcţii
din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare
intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 � 31 decembrie 2003, ca urmare a
procesului de reorganizare a Armatei Române

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.120/2000 pentru
modificarea şi completarea  Legii nr.129/1998 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială � reexaminare în
vederea întocmirii unui raport suplimentar

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea
contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de
organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări
Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii

6. Propunere legislativă pentru completarea legii nr.189/2000 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri
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7. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive etnice de către regimurile de ocupaţie din Ardealul de Nord în
perioada 30 august 1940 � 25 octombrie 1944

8. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000, publicată în
Monitorul oficial al României, partea I, nr.553 din 8 noiembrie 2000

AVIZARE
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2001 privind

acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001 � 2002
În şedinţa din data de 9.10.2001 au loc dezbateri generale pe marginea

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea
contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de
organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări
Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu arată că în prezent, conform Legii
nr.19/2000, controlul contribuţiilor la asigurări sociale revine în exclusivitate
organelor de control ale CNPAS şi caselor teritoriale de pensii. De aceea se
impunea adoptarea unui act normativ care să reglementeze activitatea de control în
concordanţă cu noul cadru legislativ creat de legea pensiilor. Principiul
fundamental ce a stat la baza elaborării prezentei ordonanţe este cel al armonizării
actelor normative ale MMSS cu cele emise de Ministerul Finanţelor Publice, care
asigură politica în domeniul financiar. Prezenta ordonanţă reglementează în mod
unitar controlul contribuţiilor de asigurări sociale, cât şi unele aspecte procedurale
ce intervin în derularea activităţii de control, cum ar fi modalităţile de control,
locul de desfăşurare, durata controlului, precum şi actele care se întocmesc la
finalizarea acestuia. Elementul de noutate adus de prezenta ordonanţă îl constituie
reglementarea în acelaşi act normativ şi a procedurii de contestare a actului de
control de către contribuabil.

Domnul deputat Pavel Todoran propune ca la dezbaterea pe articole a
ordonanţei, programată pentru şedinţa din ziua de 10.10.a.c. să participe
reprezentanţii iniţiatorului.

La şedinţa comisiei din data de 10.10.2001 participă ca invitaţi:
1. Dl Cristian Toma � director general în cadrul  Casei Naţionale de Pensii

şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS)
2. Dna Cecilia Sebe � expert la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,

Direcţia Relaţii cu Parlamentul.
Se continuă dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2001. Proiectul de lege a fost adoptat
cu modificări la următoarele articole:
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- art.4 � amendament propus de dna deputat Paula Ivănescu şi acceptat cu
unanimitate de voturi;

- art.6(1) � amendament propus de dl deputat Ion Mînzînă şi acceptat cu
10 voturi pentru şi un vot împotrivă;

- art.17 � amendament propus de dl deputat Adrian Mărăcineanu şi
acceptat cu unanimitate de voturi;

- art.25(6) - amendament propus de dl deputat Karoly Kerekes şi acceptat
cu unanimitate de voturi.

Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat cu modificări cu majoritate de
voturi (1 vot împotrivă).

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi
plăţi compensatorii, de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în
rezervă sau direct în retragere a fost reexaminat împreună cu Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi s-a hotărât elaborarea unui raport
de respingere întrucât ordonanţa mai sus menţionată a fost abrogată prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2001.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare  a soldelor unor funcţii din
structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în
vigoare în perioada 1 iunie 2001 � 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de
reorganizare a Armatei Române a fost dezbătut şi adoptat cu unanimitate de
voturi, cu un amendament la art.1, amendament formulat în avizul Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala şi însuşit de membrii Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2001
privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001 � 2002 a fost examinat şi
avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.

Dezbaterea celorlalte proiecte de lege înscrise pe ordinea de zi a fost
amânată pentru proxima şedinţă.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU         ION MÎNZÎNĂ
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