PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
Comisia pentru munca si protectie sociala

Nr.27/503/6 noiembrie 2003

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.107/2003 pentru modificarea si completare a Legii
nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru
dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.107/2003 pentru modificarea si completarea Legii
nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, trimis comisiei cu adresa nr.674 din 27 octombrie 2003.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ si de la urmatoarele comisii:
1. Comisia pentru buget, finante si banci
2. Comisia juridica, de disciplina si imunitati.
Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea proiectului de lege mai sus mentionat în procedura de urgenta.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constitutionale, si are ca obiect de reglementare modificarea si
completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale vizând în principal corelarea cu actele normative aparute
ulterior, preluarea acestei activitati de asigurare de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si prelungirea termenului de intrare în
vigoare pâna la 1 ianuarie 2005.
Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât este necesara punerea de acord a prevederilor legii cu evolutiile legislative din ultimul
timp: Codul Muncii, Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modificari, OUG nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare, Legea
nr.108/1999 privind înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, etc.
La dezbaterea acestui proiect de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 si 52 din Regulamentul Camerei Deputatilor,
d-na Carmen Pluteanu, director în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 21 membri ai comisiei.
Prezentul raport a fost adoptat cu 14 din voturile celor prezenti.
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În urma dezbaterii proiectului de lege în sedinta din data de 4 noiembrie 2003, Comisia propune admiterea acestuia cu modificari.

I.

Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele amendamente:
Nr.
crt.
0

Text initial
1

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
2

Motivarea
propunerii amendamentelor
3

1

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr.107/2003 pentru modificarea si
completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea
de munca si boli profesionale.

Se propune reformularea textului dupa cum urmeaza:
„Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea si Pentru respectarea normelor de
completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea de munca si tehnica legislativa.
boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.747 din 26 octombrie 2003, cu
urmatoarele modificari:
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18. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
„Art.34. – (1) Cuantumul indemnizatiei pentru
incapacitate temporara de munca reprezinta 80%
din media veniturilor salariale brute realizate în
ultimele 6 luni.
(2) În cazul asiguratilor prevazuti la art.6,
cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate
temporara de munca, reprezinta 80% din media
venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni.”

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text
nou, ca punct 1, cu urmatorul cuprins:
„1. La articolul I, punctul 18, articolul 34 va avea
urmatorul cuprins:
„Art.34. – (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate
temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor
salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare
manifestarii riscului.
(2) În cazul asiguratilor prevazuti la art.6, cuantumul
indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca,
reprezinta 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6
luni anterioare manifestarii riscului.”

Pentru pastrarea în tot corpul legii
a formularii de la art.20, atunci
când se face referire la media
salariilor brute realizate în ultimele
6 luni anterioare manifestarii
riscului.

Autori: deputati Paula Ivanescu si Gheorghe Barbu
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23. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
……………………………………………….
(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea
integritatii se stabileste în functie de gravitatea
leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii
medii brute pe economie, comunicate de Institutul
National de Statistica.
…………………………………………….....

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text
nou, ca punct 2, cu urmatorul cuprins:
„2. La articolul I, punctul 23, alineatul (2) al articolului
45 va avea urmatorul cuprins:
„(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se
stabileste în functie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon
maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul
National de Statistica.”
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S-a eliminat sintagma „pe
economie” pentru a se mentine
formularea utilizata în legislatie,
inclusiv în bugetul asigurarilor
sociale de stat pe anul 2004.

Autori: deputati Paula Ivanescu si Gheorghe Barbu
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24. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
……………………………………………….
(2) Cuantumul despagubirii în caz de deces este
de 4 salarii medii brute pe economie, comunicate
de Institutul National de Statistica.”

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text
nou, ca punct 3, cu urmatorul cuprins:
„3. La articolul I, punctul 46, alineatul (2) al articolului
46 va avea urmatorul cuprins:
„(2) Cuantumul despagubirii în caz de deces este de 4 salarii
medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.”

S-a eliminat sintagma „pe
economie” pentru a se mentine
formularea utilizata în legislatie,
inclusiv în bugetul asigurarilor
sociale de stat pe anul 2004.

Autori: deputati Paula Ivanescu si Gheorghe Barbu
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II.

Amendamente respinse

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins urmatoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1

Text initial

Amendamentul propus si autorul acestuia

Motivare

1

2

3

5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
“Art.8. – (1) Are calitatea de asigurator,
potrivit prezentei legi, Casa Nationala de
Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale,
denumita în continuare CNPAS.”
(2) Atributiile specifice de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale se
exercita de casele teritoriale de pensii.
(3) Atributiile specifice de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale, în
calitate de prestatori de servicii, pot fi
realizate, în conditiile prezentei legi, si de
asociatii profesionale de asigurare, constituite
în acest scop pe sectoare de activitate ale
economiei nationale.
(4) Asociatiile profesionale de asigurare
functioneaza pe baza de statut propriu, cu
respectarea prevederilor prezentei legi si ale
ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare.”

D-nii deputati Paula Ivanescu si Gheorghe Barbu
propun reformularea textului dupa cum urmeaza:
“5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8. - (1) Are calitatea de asigurator, potrivit
prezentei legi, Fondul National de Asigurare pentru
Accidente de Munca si Boli Profesionale, denumit în
continuare Fondul National.
(2) Fondul National îsi exercita atributiile prin
fondurile teritoriale de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale sau prin asociatiile de
asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale, denumite în continuare fonduri
teritoriale si, respectiv, asociatii profesionale de
asigurare.”

Argumente pentru sustinere:
Întrucât modificarea propusa în ordonanta conduce
la utilizarea fondurilor pentru alte destinatii si la un
buget comun a C.A.S. si al asigurarilor de risc
pentru accidente de munca si boli profesionale.
Argumente pentru respingere:
Acceptarea amendamentului modifica în întregime
întreaga filosofie a ordonantei privind structura
organizatorica si implementarea sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale.
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31. Articolul 62 va avea loc urmatorul
cuprins:
“Art.62. – Asiguratorul coordoneaza
activitatea de prevenire a accidentelor de
munca si a bolilor profesionale la nivel national
si realizeaza obiectivele de prevenire prin
servicii proprii, cu personal specializat sau cu
persoane fizice/juridice abilitate conform legii.”

D-nii deputati Paula Ivanescu si Gheorghe Barbu
propun reformularea textului dupa cum urmeaza:
„31. Articolul 62 va avea loc urmatorul cuprins:
„Art.62. - Asiguratorul realizeaza obiectivele din
domeniul prevenirii accidentelor de munca si a
bolilor profesionale prin servicii proprii, cu personal
specializat, dimensionat corespunzator numarului de
asigurati.”

Argumente pentru sustinere:
CNPAS preia o parte din atributiile Inspectiei
muncii.
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Argumente pentru respingere:
Inspectia muncii are atributii doar de control si nu
de coordonare, partea de prevenire a accidentelor
de munca fiind preluata de CNPAS în calitate de
asigurator.

37. Articolul 72 va avea urmatorul D-nii deputati Paula Ivanescu si Gheorghe Barbu Argumente pentru sustinere:
cuprins:
propun abrogarea textului literei o).
CNPAS preia o parte din atributiile Inspectiei
“Art.72. – În vederea realizarii activitatii de
muncii.
asiguare pentru accidente de munca si boli
profesionale, CNPAS are, în principal,
Argumente pentru respingere:
urmatoarele atributii:
Inspectia muncii are atributii doar de control si nu
.....................................................................
de coordonare, partea de prevenire a accidentelor
o) coordoneaza activitatea de management al
de munca fiind preluata de CNPAS în calitate de
securitatii si sanatatii în munca.”
asigurator.
Comisia a propus aprobarea proiectului în forma prezentata în prezentul raport, cu 12 voturi pentru si 2 voturi împotriva.
PRESEDINTE,
Smaranda DOBRESCU

SECRETAR,
Pavel TODORAN

Întocmit,
Expert Monica Rallu CURTA
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