
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale   
    

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 25 octombrie 2005  

 
La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Călin Popescu 

Tăriceanu din Grupul PNL, care este membru al Guvernului (domnia sa fiind înlocuit pe bază de 
delegaţie de doamna deputat Monica-Mihaela Ştirbu) şi domnul Albu Gheorghe care face parte din 
Biroul Permanent. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei, care, în 
deschidere, a supus aprobării proiectul ordinii de zi pe care au fost înscrise următoarele puncte:  
1. Proiectul de Lege privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. 
2. Propunerea  legislativă pentru completarea art.160 din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  
3. Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creştere a preţurilor 

astfel încât să fie acoperită 100% creşterea preţurilor în perioada 2005-2008, începând cu luna 
următoare celei în care au crescut preţurile.  

4. Analiză scrisori şi petiţii. 
5.   Diverse. 

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 În deschiderea dezbaterilor punctului 1 înscris pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind 
medierea şi organizarea profesiei de mediator, domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de 
precizări: 
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  
• Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor dispoziţii privitoare la mediere ca 

modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor, precum şi organizarea profesiei de mediator, 
având ca scop degrevarea instanţelor judecătoreşti de numeroase cauze şi creşterea calităţii 
actului de justiţie, armonizând totodată legislaţia internă cu reglementările internaţionale în 
materie, pentru integrarea României în Uniunea Europeană. 

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi este iniţiat de Guvern.  
• Proiectul de lege este structurat pe 7 capitole şi îşi propune să realizeze o legislaţie – cadru 

europeană, vizând soluţionarea conflictelor prin mediere atât în materii specifice, precum dreptul 
consumatorilor, dreptul familiei, dreptul muncii cât şi în alte domenii relevante, cu precădere în 
materie civilă, comercială şi penală.  

• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri de redactare 
conform normelor de tehnică legislativă, în cea mai mare parte, preluate în textul de faţă. 

• În şedinţa din 5 octombrire 2005 Biroul permanent al Senatului a hotărât, la solicitarea Comisiei 
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului că proiectul de lege este de 
competenţa decizională a Senatului potrivit art.75 alin.1 din Constituţia României, republicată şi 
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cu adresa nr.L 229 din 11 octombrie 2005 l-a trimis Camerei Deputaţilor spre dezbatere, ca 
primă cameră sesizată. 

• Termenul de depunere al raportului: 25 octombrie 2005. 
Trecându-se la discuţii, domnul vicepreşedinte Ioan Sassu a propus acordarea unui aviz 

favorabil. În opinia domniei sale, această iniţiativă este oportună atât pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti de numeroasele cauze cât şi pentru creşterea activităţii actului de justiţie, ducând în 
acelaşi timp şi la armonizarea legislaţiei interne cu reglementările internaţionale în materie, în 
vederea integrării ţării noastre în Uniunea Europeană.  

 Domnul Sassu a atras atenţia însă asupra multiplelor observaţii ale Consiliului Legislativ, 
propunând ca în avizul comisiei noastre să se formuleze recomandarea ca acestea să fie introduse în 
textul legii de către comisia sesizată în fond.  

 Proiectul de lege a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi. 
S-a trecut la examinarea punctului 2 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru 

completarea art.160 din Legea nr.19 din 17 martie 23000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, punct asupra căruia, domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de 
precizări: 
  Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră decizională; 
termenul de depunere a raportului : 27 octombrie 2005 

• Iniţiatorii propunerii legislative: dnii deputaţi Uioreanu Horia Dorin şi Miuţescu Adrian -
Grupul parlamentar al PNL 

• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a 
articolului 160 din Lega nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, care vizează scutirea de la plata 
oricăror taxe a cererilor privitoare la orice acte prevăzute de lege  pentru a face dovada 
vechimii în muncă, a timpului util la pensia pentru agricultori şi a duratei de asigurare, după 
caz, necesare stabilirii sau completării dosarului de pensionare; se preconizează de asemenea 
ca termenul în care să se răspundă acestor cereri să fie de maximum 30 de zile.   

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri de 

redactare conform normelor de tehnică legislativă. 
• Consiliul Economic şi Social avizează favorabil propunerea legislativă, cu propunerea de 

completare a acesteia cu un articol prin care să se prevadă republicarea legii, întrucât a 
suferit deja numeroase modificări şi completări şi îngreunează aplicarea reglementărilor 
acesteia de către Casele teritoriale de pensii şi de beneficiari. 

• Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea propunerii legislative, cu 
motivarea că modificarea propusă presupune o imixtiune în politica managerială a firmelor, 
atunci când cererea este adresată şi societăţilor comerciale, extinzându-se astfel cadrul 
reglementat de Legea nr.19/2000; de asemenea, iniţiatorii nu precizează din ce surse se va 
acoperi minusul de venituri bugetare generat de instituirea acestor scutiri de la plata taxelor, 
conform prevederilor Legii nr.500/2000 privind finanţele publice. 

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 3 octombrie 2005. 
Înscris la cuvânt, domnul deputat Rus, a apreciat că scutirea de la plata oricăror taxe a celor 

privitoare la orice acte prevăzute de lege pentru a face dovada vechimii în muncă, a timpul util la 
pensia pentru agricultori şi a duratei de asigurare, nu se justifică, deoarece pentru eliberarea acestor 
acte, pe lângă plata salariaţilor care le întocmesc se fac şi o serie de cheltuieli cu redactarea. Propune 
un aviz de respingere. 

Următorul înscris la cuvânt, domnul deputat Ioan Sassu a menţionat în cuvântul domniei sale 
că cel puţin o categorie de pensionari ar trebui scutite de aceste taxe, ele ridicându-se uneori la taxe 
foarte mari, ca de exemplu: costurile de transport şi costurile de cazare. Propune acordarea unui aviz 
favorabil, aviz susţinut în cuvântul său şi de domnul deputat Chiper Gheorghe. 
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Supusă votului, propunerea domnului deputat Sassu de respingere nu a întrunit majoritatea 
de voturi (3 voturi pentru şi 5 împotrivă). 

Propunerea domnului deputat Sassu de acordarea unui aviz favorabil a întrunit majoritatea de 
voturi (5 voturi pentru şi 3 împotrivă).  

     Propunerea legislativă a primit în consecinţă aviz favorabil. 
     S-a trecut la examinarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Propunerea legislativă privind 

indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creştere a preţurilor astfel încât să fie acoperită 100% 
creşterea preţurilor în perioada 2005-2008, începând cu luna următoare celei în care au crescut 
preţurile. 

În deschiderea dezbaterilor pe marginea acestui punct, domnul preşedinte Nicolae Păun a 
făcut o serie de precizări: 

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră decizională; 
termenul de depunere a raportului : 27 octombrie 2005 

• Iniţiatorii propunerii legislative: senatorii Grupului Parlamentar al PRM 
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare indexarea tuturor pensiilor în perioada 

2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut preţurile, cu un indice care să 
acopere 100% creşterea preţurilor.  

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri de 

redactare conform normelor de tehnică legislativă. 
• Consiliul Economic şi Social avizează negativ propunerea legislativă, întrucât vine în 

contradicţie cu prevederile art.80 din Legea nr. 19/2000, care stabileşte actualizarea valorii 
punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu rata inflaţiei prognozată pentru anul 
următor, ce are în vedere creşterea medie a preţurilor de consum. 

• Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea propunerii legislative, cu 
motivarea că programul de guvernare la care se face referire în expunerea de motive prevede 
indexarea pensiilor cu indicele de creştere a preţurilor, după încheierea operaţiunii de 
recalculare, care presupune un efort financiar considerabil ce nu permite stabilirea şi a altor 
măsuri de protecţie socială; de asemenea, iniţiatorii nu precizează sursele de finanţare din 
care urmează să fie suportate cheltuielile bugetare, încălcând astfel dispoziţiile art.138 alin 
(5) din Constituţia României şi cele ale art. 15 alin(1) din Legea nr.500/2000 privind 
finanţele publice. 

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 3 octombrie 2005. 
Domnul Chiper Gheorghe a propus acordarea unui aviz favorabil, considerând că la capitolul 

“pensionari”, Guvernul trebuie sprijinit pentru a-şi îndeplini programul de guvernare. 
Propunerea a fost acceptată în unanimitate. 

            La punctul 4 al ordinii de zi, au fost prezentate de către staff-ul comisiei câteva dintre cele 
mai importante petiţii primite la comisie, membrii comisiei indicând modalitatea de soluţionare 
optimă a acestora. 
            La punctul 5 al ordinii de zi, au fost prezentate comisiei de către domnul deputat Nicolae 
Păun, preşedintele comisiei, informări despre organizarea unor seminarii şi conferinţe naţionale cu 
participare parlamentară.    
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte a declarat lucrările şedinţei închise. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicolae Păun 
 
 
 Întocmit: Şef Cabinet Atena Chisner 
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