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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 14 şi 15.05. 2002

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, lipsind domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dl deputat Valeriu
Stoica � grup parlamentar PNL.

La şedinţa comisiei participă ca invitaţi:
1. Dl Laurenţiu Ungureanu � Director general în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale;
2. Dna Georgeta Jugănaru � Director general adj. în cadrul Ministerului Muncii
şi Solidarităţii Sociale;

3. Dna Cecilia Sebe � Expert în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii
Sociale;

4. Dna Adriana Ion � Expert în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii
Sociale;

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

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror
contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor
colective

2. Propunere legislativă privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război

4. Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a
Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra
protecţiei maternităţii, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a
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Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva, la
15 iunie 2000

În data de 14.05.2002 Comisia a dezbătut pe fond propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a propus
plenului respingerea ei întrucât dispoziţiile cuprinse în această propunere se
regăsesc, în marea lor majoritate, în Legea nr.167/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.44/1994. Prevederile neacceptate din propunerea
legislativă mai sus menţionată (referitoare la posibilitatea împroprietăririi
veteranilor cu locuinţa, proprietate de stat, în care domiciliază, ori despăgubirea
cu o sumă echivalentă contravalorii terenului la care aveau dreptul şi nu l-au
dobăndit din cauza deficitului de teren), au făcut obiectul respingerii şi în
raportul comisiei cu nr.460/18.dec.2001 asupra proiectului de lege de
modificare şi completare a Legii nr.44/1994.

Propunerea de respingere a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Dezbaterea propunerii legislative privind Casele de Ajutor Reciproc ale

Pensionarilor a fost amânată întrucât membrii comisiei au hotărât să aştepte
punctul de vedere al Guvernului.

În ziua de 15.05.2002 a fost dezbătut proiectul de lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/1999 privind protecţia
socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute
ca urmare a concedierilor colective.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu arată că proiectul de lege are ca
obiect de reglementare modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului  nr.98/1999 în sensul introducerii posibilităţii acordării plăţilor
compensatorii într-o singură tranşă, încetarea dreptului la plata compensatorie
în cazul reîncadrării în unitatea de unde a fost disponibilizat şi corelativ,
acordarea acestor plăţi în cazul angajării la o altă unitate.

Dl deputat Dumitru Buzatu propune aprobarea proiectului în forma
prezentată, pentru a fi atinse obiectivele propuse prin Memorandumul de
finanţare a Programului RICOP, privind utilizarea eficientă a fondurilor
acordate pentru aplicarea măsurilor active în cazul persoanelor disponibilizate.

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi (17
voturi pentru şi 2 abţineri).

S-au formulat 3 amendamente de către dna deputat Maria Apostolescu şi
dl deputat Tudor Mohora care nu au fost acceptate şi se regăsesc în raportul
comisiei asupra acestui proiect de lege.

Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale
a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei
maternităţii, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale
a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000 a fost
dezbătut şi adoptat în forma prezentată cu unanimitate de voturi, întrucât a fost
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adoptat de Conferinţa generală OIM şi urmează să fie ratificat şi de România,
care va deveni parte la convenţie după 12 luni de la data înregistrării ratificării
de către directorul general al Biroului Internaţional al Muncii.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran
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