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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 19 decembrie 2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 decembrie 2001 între orele
9,30 � 12,30, având următoarea ordine de zi:
FOND
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.166/2001 pentru

modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
2. Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(7) din Legea nr.53/1991

privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor,
precum şi salarizarea personalului din cadrul aparatului Senatului,
republicată

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război

Lucrările comisiei au fost conduse de dna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

Participă ca invitaţi:
1. Dl Dănuţ Bulugu � Şef secţie pensii militare în cadrul Ministerului Apărării

Naţionale;
2. Dl Gheorghe Mocanu � consilier în cadrul M.Ap.N;
3. Dl Florin Vasile � consilier în cadrul M.Ap.N;
4. Dl Ion Grigore � director general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor;
5. Dna Cornelia Găleşanu � Şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor.

Dezbaterile încep cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă nr.166/2001 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile
militare de stat. Dl director Ion Grigore, reprezentantul Ministerului Finanţelor,
arată că Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat respectă filosofia şi
principiile generale ale Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale. Proiectul de ordonanţă ce vizează modificarea
Legii nr.164/2001 se fundamentează pe necesitatea adecvării sistemului
pensiilor militare prin reaşezarea acestuia pe baze echitabile în vederea
menţinerii venitului din pensie într-un raport corespunzător cu dinamica
veniturilor persoanelor similare pensionarilor militari. Dispoziţiile ordonanţei
remediază decorelările ce s-au produs în ultimii ani în cuantumul pensiilor
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militare. Operaţia de recalculare a pensiilor militare se va efectua având ca bază
de calcul solda lunară brută corespunzătoare funcţiei maxime a gradului militar
avut la data trecerii în rezervă. În bugetul pe anul 2002 este cuprins volumul
influenţelor financiare ce vor rezulta ca urmare a aplicării prevederilor
ordonanţei.

Dl colonel Dănuţ Bulugu, reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale,
precizează faptul că baza de calcul este aceeaşi pentru funcţii similare,
diferenţierea făcându-se în funcţie de vechime.

Dl deputat Gheorghe Suditu întreabă de ce dreptul la pensia de urmaş este
legat de asigurarea obligatorie întrucât nu toate veniturile necesită asigurare
obligatorie.

Doamna deputat Smaranda Dobrescu arată că această situaţie se regăseşte
şi în legea pensiilor din sistemul public.

Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat atât pe articole, cât şi în
ansamblu cu unanimitate de voturi.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 alin.(7) din Legea nr.53/1991
privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum
şi salarizarea personalului din cadrul aparatului Senatului, republicată, propune
ca parlamentarii care se deplasează în altă localitate din circumscripţiile
electorale unde domiciliază, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, să
beneficieze de o diurnă de deplasare de 65% din diurna prevăzută conform Legii
nr.53/1991 cu modificările şi completările ulterioare.

Dl deputat Valentin Iliescu solicită respingerea acestui proiect de lege
întrucât, dată fiind politica de austeritate cu consecinţe importante în nivelul de
trai al populaţiei acestei ţări, o asemenea propunere ar contribui la ştirbirea şi
mai pronunţată a imaginii Parlamentului, aşa cum reiese aceasta din sondaje şi
presă.

La această idee se raliază atât dna deputat Smaranda Dobrescu, cât şi dl
deputat Dumitru Buzatu care apreciază că efortul financiar pentru susţinerea ei
nu ar fi foarte mare, dar într-adevăr, imaginea parlamentului ar fi serios afectată.

Dl deputat Gheorghe Barbu apreciază că pentru toţi salariaţii bugetari care
se deplasează în interes de serviciu li se decontează toate zilele în care sunt în
deplasare, pe când parlamentarilor doar o singură zi pe săptămână.

Dl deputat Adrian Mărăcineanu şi dl deputat Ion Mînzînă sunt de acord cu
promovarea acestui proiect de lege şi solicită supunerea la vot a luării lui în
discuţie.



3

În urma votului, s-au contabilizat 5 voturi pentru respingerea dezbaterii, 8
voturi pentru dezbatere şi o abţinere.

În urma acestui vot s-a trecut la dezbaterea proiectului de lege, care a fost
adoptat cu o modificare, cu 9 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.

Amendamentul va fi redat în raportul comisiei.
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii

nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război a fost amânată întrucât nu au fost prezenţi iniţiatorii şi nici
nu au fost depuse la comisie avizele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

Din numărul total al membrilor comisiei (19), a absentat dl Marian Sârbu
� ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă
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