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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
                      lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 decembrie 2002

În ziua de 3 decembrie 2002 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele
13 - 16, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 privind

organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social - P.L.
nr.573/2002

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.37 al Legii
nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi
deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului
României, republicată � P.L. nr.417/2002

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.37 alin (4) al
Legii nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi
deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului
României, republicată, în vederea punerii acestuia în concordanţă cu celelalte
prevederi legale în vigoare � P.L. nr.356/2002

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

La şedinţa comisiei a participat ca invitat domnul Ion Giurescu �
preşedinte al Consiliului Economic şi Social.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social a fost
dezbătut în prezenţa domnului Ion Giurescu, secretar de stat în cadrul
Ministerului Muncii şi Securităţii Sociale. Domnia sa arată necesitatea adoptării
acestui proiect de lege, întrucât el a fost solicitat de confederaţiile patronale şi
sindicale în urma evaluărilor realizate asupra funcţionalităţii acestei instituţii în
contextul integrării europene.

Noul proiect de lege conferă CES-ului un rol activ în promovarea
dialogului social prin stabilirea atribuţiei de elaborare şi susţinere a
implementării de strategii, programe şi metodologii. Se renunţă la rolul de
mediator stabilit prin Legea nr. 109/1997, avându-se în vedere necesitatea
existenţei unei instituţii specializate pentru realizarea obiectivului de mediere a
conflictelor de muncă. Se impune şi o reconfigurare a componenţei CES.

În urma dezbaterii pe articole, acesta a fost adoptat cu modificări după
cum urmează:
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-art. 13 alin (14) autor amendament dl deputat Dumitru Buzatu, adoptat cu
unanimitate de voturi;

-art. 18 alin (1) lit d) şi f) autor amendament dl deputat Tudor Mohora,
adoptat cu unanimitate de voturi;

-art. 19 autor amendament dl deputat Tudor Mohora, adoptat cu
unanimitate de voturi;

-art.  27 alin (2) autor amendament dl deputat Tudor Mohora, adoptat cu
unanimitate de voturi;

În cursul dezbaterilor, amendamentele propuse de dl deputat Tudor
Mohora la art. 6, art.13 alin (14), art. 21, art. 28 alin nou (11) nu au fost accepate
şi se regăsesc în raportul Comisiei asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Economic şi Social.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.37 al Legii
nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi
deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului
României, republicată, aflată la punctul 2 pe ordinea de zi a fost discutată şi
adoptată cu 8 voturi pentru şi 6 împotrivă prin procedura votului secret,
acceptându-se o modificare propusă de d-na deputat Bondi Gyongyike constând
în eliminarea alin (6) al art. 37.
 Domnii deputaţi Smaranda Dobrescu, Dumitru Buzatu, Valentin Adrian
Iliescu şi Gheorghe Barbu au propus respingerea propunerii legislative. În urma
procedurii votului secret au fost înregistrate 7 voturi pentru respingere şi 8
împotriva respingerii.

În această situaţie, ca urmare a votului înregistrat, la dezbaterea pe
articole, domnii deputaţi Dumitru Buzatu şi Gheorghe Barbu au propus
eliminarea tuturor dispoziţiilor iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.37 alin (4) al
Legii nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi
deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului
României, republicată, în vederea punerii acestuia în concordanţă cu celelalte
prevederi legale în vigoare, aflată la pct.3 pe ordinea de zi, a fost respinsă cu 12
voturi pentru şi 3 voturi împotrivă întrucât ea conţinea prevederi care aplicate ar
fi condus la obţinerea unei pensii din sistemul public pe baza unei formule de
calcul diferite de cea din legea cadru, respectiv Legea nr. 19/2000. De altfel, art.
37 din Legea nr. 53/1991, republicată, a fost abrogat implicit prin Legea nr.
19/2000.

Din numărul total al membrilor comisiei (20) a absentat domnul Marian
Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

În ziua de 4 decembrie 2002 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele
9,30 - 14, având următoarea ordine de zi:
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FOND
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind acordarea

tichetelor de masă nr. 142/1998(PL343/2002);
2. Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor social mamelor

care nasc şi cresc trei sau mai mulţi copii.(PL346/2002).
Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Smaranda

Dobrescu, preşedintele comisiei.
Propunerea legislativă înscrisă la puntul 1 pe ordinea de zi are ca

obiect de reglementare completarea art.1 al Legii nr. 142/1998 în vederea
acordării tichetelor de masă şi elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

În urma dezbaterii, comisia a hotărât cu 9 voturi pentru, 4 împotrivă şi 2
abţineri respingerea ei întrucât, Legea mai sus menţionată şi normele de
aplicare, reglementează acordarea tichetelor doar persoanelor care au calitatea
de salariat. Elevii nu au această calitate şi nici nu au angajatori pentru a se putea
încadra în prevederile Legii care se aplică preponderent în sectorul concurenţial
şi nu în cel bugetar.

Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor social mamelor care
nasc şi cresc trei sau mai mulţi copii a fost dezbătută şi comisia a propus
respingerea acesteia cu 10 voturi pentru 4 împotrivă şi o abţinere din
următoarele considerente:

1. există deja reglementări cu acelaşi obiect cum sunt Legea nr. 61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii; Legea nr. 119/1997 privind
alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii; OUG nr. 26/1997
privind protecţia copilului aflat în dificultate; Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

2. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a definitivat proiectul Legii
privind protecţia maternităţii şi a familiilor cu copii în vârstă de până
la 3 ani.

Din numărul total al membrilor comisiei (20) a absentat domnul Marian
Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

În ziua de 5 decembrie 2002 membrii comisiei au studiat, individual,
Propunerea legislativă privind noul Cod al muncii.

Din numărul total al membrilor comisiei (20) a absentat domnul Marian
Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Pavel Todoran
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