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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29, 30 şi 31 octombrie 2002

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 octombrie 2002 între orele
15�17,30, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului

nr.124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă �
P.L. nr.510/2002

2. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat � P.L. nr.494/2002

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.74/2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/1998 privind statutul
personalului vamal � P.L. nr.220/2002

AVIZARE
4. Propunere legislativă privind regimul juridic al aşezămintelor private de

tip familial pentru copii aflaţi în dificultate � P.L. nr.294/2002
A fost analizat, individual, proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.124/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă.

În ziua de 29.10.2002, Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 9 � 13.
Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Smaranda

Dobrescu, preşedintele Comisiei.
A fost dezbătută propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea

Legii nr.74/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/1998 privind
statutul personalului vamal.

Propunerea are ca obiect de reglementatre modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.16/1998 în scopul eliminării unor dispoziţii contradictorii
existente în ordonanţă şi legea de aprobare a acesteia, Legea nr.74/2002, pentru
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definirea mai clară a statutului juridic al personalului vamal ca făcând parte din
corpul funcţionarilor publici.

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, cu următoarele
modificări:

- titlul propunerii � amendament formulat de dna deputat Smaranda
Dobrescu şi adoptat cu unanimitate de voturi

- articolul unic - amendament formulat de dna deputat Smaranda
Dobrescu şi adoptat cu unanimitate de voturi

- art.1 - amendament formulat de dna deputat Smaranda Dobrescu şi
adoptat cu unanimitate de voturi

- art.79 - amendament formulat de dna deputat Smaranda Dobrescu şi
adoptat cu unanimitate de voturi.

În ziua de 30.10.2002, lucrările comisiei s-au desfăşurat între orele 9,30 �
12,30.

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, preşedintele Comisiei.

A fost dezbătută propunerea legislativă privind regimul juridic al
aşezămintelor private de tip familial pentru copii aflaţi în dificultate.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât avizarea nefavorabilă a
propunerii legislative cu unanimitate de voturi, din următoarele considerente:

- propunerea contravine cadrului legal asigurat de OUG nr.26/1997
privind protecţia copilului aflat în dificultate;

- plasamentul copilului este lăsat exclusiv în seama organizaţiilor
neguvernamentale, eliminând practic rolul statului şi limitând rolul
autorităţilor publice locale;

- este insuficient reglementată procedura de ″declarare a copilului de
instituţionalizabil″, lipsind prevederile referitoare la modul de
exercitare a drepturilor părinteşti în perioada în care copilul se află în
aşezămintele de tip familial;

- facilităţile fiscale propuse nu sunt integrate în reglementările fiscale în
materie pentru respectarea legii fundamentale, pe de o parte, iar pe de
altă parte nu se pot limita atribuţiile autorităţilor locale de aplicare a
politicii fiscale.

În ziua de 31.10.2002 lucrările comisiei s-au desfăşurat între orele 9,30 �
12,30.
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A fost studiat, individual, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, întrucât dl deputat Gheorghe Barbu a formulat o
serie de amendamente pe care membrii comisiei au dorit sa le analizeze, urmând
ca la proxima şedinţă, în prezenţa reprezentantului Guvernului, să se finalizeze
dezbaterea pe articole.

Din numarul total al membrilor comisiei (20), în cele 4 zile de şedinţă, au
absentat domnul deputat Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale
şi domnul deputat Virgil Popa � Grup parlamentar PSD � delegaţie.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă
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