
1

Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, lipsind domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dl deputat Dumitru
Buzatu � grup parlamentar PSD � delegaţie şi dl deputat Virgil Popa � grup
parlamantar PSD � delegaţie.

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

În ziua de 24.09.2002, comisia a adoptat cu unanimitate de voturi,
următoarea ordine de zi:

FOND
1. Propunere legislativă privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu
handicap � P.L. nr.310/2002

AVIZARE
1. Propunere legislativă privind ajutorarea familiilor aflate în situaţia de sărăcie

extremă, precum şi a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror
venituri nu depăşesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor
către regiile autonome şi societăţile comerciale prestatoare de servicii
comunitare � P.L. nr.305/2002

În deschiderea lucrărilor doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a
informat membrii comisiei în legătură cu problemele ridicate în şedinţa Biroului
Permanent din data de 19 septembrie 2002. Domnia sa a solicitat membrilor
comisiei de a fi de acord cu organizarea în cadrul unei viitoare şedinţe a unor
vizite la instituţii de ocrotire socială, precum şi la serviciile specializate din
cadrul primăriilor, servicii care se ocupă cu punerea în aplicare a legilor de
protecţie socială care au făcut obiectul dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială, pentru a fi observat modul de implementare al
acestora în teritoriu.

Propunerea formulată a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
  Propunerea legislativă privind asigurarea încadrării în muncă a

persoanelor cu handicap are ca obiect de reglementare o serie de teze cuprinse
deja în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 aşa cum a fost
modificată prin Legea de aprobare nr. 519/2002.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu, subliniind faptul că propunerea
legislativă aflată în discuţie ar introduce un paralelism legislativ nejustificat cu
încălcarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
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legislativă pentru elaborarea actelor normative, propune membrilor comisiei
respingerea acesteia.

Propunerea de respingere a iniţiativei legislative a înregistrat 15 voturi
pentru şi 2 abţineri.

În ziua de 25.09.2002, comisia a adoptat cu unanimitate de voturi,
următoarea ordine de zi:

FOND
1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2002 pentru
modificarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează
în străinătate � P.L. nr.461/2002

AVIZARE
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2002 pentru

modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 � P.L.
nr.460/2002
La şedinţa comisiei participă ca invitaţi:

1. Dna Simona Bordeianu � director în cadrul Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale;
2. Dna Cecilia Sebe � expert în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii
Sociale;
3. Dl Cristian Diaconu � director în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2002
pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate a fost dezbătut în prezenţa doamnelor Simona Bordeianu
şi Cecilia Sebe din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Dna Simona Bordeianu a prezentat membrilor comisiei argumentele care
au stat la baza elaborării Ordonanţei de urgenţă aflată în dezbatere arătând
faptul că pe parcursul desfăsurării activităţii de acreditare a agenţilor de ocupare
a forţei de muncă şi cea de certificare a contractelor încheiate între aceştia şi
angajatori din străinătate s-au constatat unele greutăţi în aplicarea prevederilor
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în
străinătate. Astfel că era necesară o mai bună conştientizare şi responsabilizare
a agenţilor de ocupare a forţei de muncă în străinătate, pentru ca serviciile de
mediere pe care le desfăşoară să fie realizate în mod eficient şi operativ.

Doamna deputat Bondi Gyongyike se interesează care sunt raporturile
dintre Oficiul naţional reprezentat de MMSS şi agenţii de ocupare a forţei de
muncă în străinătate.
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Doamna Simona Bordeianu arată că firmele care se ocupă cu plasarea
forţei de muncă în străinătate pot înregistra în baza de date persoanele care
solicită locuri de muncă în străinătate, iar MMSS nu are aceleaşi atribuţii cu
firmele pe care le acreditează. Oficiul pentru migraţie are ca atribuţie principală
aplicarea acordurilor şi protocoalelor încheiate cu firme străine având şi bază de
date cu persoanele doritoare de locuri de muncă în străinătate.

În urma dezbaterilor proiectului de Lege acesta a fost accepat în forma
adoptată de Senat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2002
pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 a fost
dezbătut în prezenţa domnului director Cristian Diaconu.

Domnia sa a făcut o prezentare generală a proiectului de lege, arătând că
a fost necesară modificarea Legii nr.195/2001 conform acordului încheiat cu
Comisia Europeana privind finanţarea activităţilor de voluntariat, reglementate
prin această lege.

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma prezentată
de Senat, cu unanimitate de voturi.

În ziua de 26.09.2002 a fost dezbătută propunerea legislativă privind
ajutorarea familiilor aflate în situaţia de sărăcie extremă, precum şi a celor cu
mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depăşesc salariul minim pe
economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome şi societăţile
comerciale prestatoare de servicii comunitare.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu apreciază că prin intrarea în
vogoare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele şi
familiile fără venituri primesc un ajutor pentru încălzire în perioada sezonului
rece. De asemenea, OUG nr.6/2002 ce completeaza legea mai sus amintită,
reglementează cuantumuri mai mari pentru ajutoarele acordate categoriilor
sociale fără venituri sau cu venituri reduse, decât cele prevăzute în propunerea
legislativă. În plus, prin Hotărârea Guvernului nr.811/2002 pentru aprobarea
programului social pe perioada 2002 -�2003, venitul minim lunar garantat în
funcţie de care se calculează ajutorul social, urmează să fie indexat cu 17%
începând cu data de 1 ianuarie 2003.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea nefavorabilă
cu 8 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran
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