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Camera Deputatilor 
Comisia pentru munca si protectie sociala 

 
 
 

SINTEZA 
lucrarilor Comisiei din zilele de 4, 5 si 6 noiembrie 2003 

 
 
 
 În ziua de 4 noiembrie 2003 Comisia si-a desfasurat lucrarile între orele  
14 - 17, având urmatoarea ordine de zi: 
 FOND 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.113/2003 privind protectia sociala a salariatilor disponibilizati prin 
concedieri colective din sectorul sanitar în cadrul procesului de restructurare 
si reorganizare. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.107/2003 pentru modoficarea si completarea Legii nr.364/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere 
pentru familia monoparentala 

AVIZE  
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.102/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.117/2003 privind preluarea activitatii jurisdictionale si a personalului 
instantelor Curtii de Conturi de catre instantele judecatoresti 

 
Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda 

Dobrescu, presedintele comisiei.  
 La lucrarile comisiei au participat ca invitati: 
1. D-l George Pavelescu – Secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii; 
2. D-na Craciuna Negrila – Director în cadrul Ministerului Sanatatii; 
3. D-na Liliana Feciorescu – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si 

Familiei; 
4. D-na Carmen Pluteanu – director în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii 

Sociale si Familiei; 
5. D-l Dumitru Calinoiu – director general în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidaritatii Sociale si Familiei 
6. D-na Cristina Stroe – expert în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii 

Sociale si Familiei; 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr.113/2003 privind protectia sociala a salariatilor 
disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar în cadrul procesului 
de restructurare si reorganizare. Acesta a fost prezentat de domnul Secretar de 
stat George Pavelescu. Domnia sa a aratat ca au fost restructurate si reorganizate 
unitatile sanitare publice cu paturi ca urmare a planului de masuri privind 
accelerarea procesului de refoma în sanatate.  

Procesul complex de restructurare desfasurat la recomandarea expertilor 
Bancii Mondiale privind optimizarea numarului de spitale, a numarului de paturi 
si de personal, s-a finalizat cu urmatoarele rezultate: 
- reducerea unui numar de 22.210 paturi la nivel national; 
- desfiintarea unui numar de unitati sanitare publice cu paturi; 
- reorganizarea unor unitati sanitare ca unitati de asistenta medico-sociala; 
- desfiintarea unor sectii si compartimente cu paturi.  

Ca atare, se reduce si numarul persoanelor încadrate în sistemul sanitar. În 
vederea diminuarii impactului social asupra categoriilor de personal ce urmeaza 
a fi disponibilizate, prin prezenta ordonanta de urgenta se prevede ca acest 
personal sa beneficieze de plati compensatorii suportate din bugetul asigurarilor 
pentru somaj. Initial, ar fi trebuit sa beneficieze un numar de 3.400 persoane 
(cadrele sanitare, personalul TESA si personalul auxiliar). În momentul de fata, 
din 1.600 persoane care ar fi intrat sub incidenta acestui act normativ, doar 491 
persoane pot beneficia într-adevar de el. Rezulta ca 1.147 persoane nu pot 
beneficia de prevederile acestei ordonante. Exista presiuni pentru integrarea 
acestora (1.147) în aceasta ordonanta (dl ministru interimar Blanculescu a depus 
doua amendamente). 

Doamna presedinte Smaranda Dobrescu a fost de parere ca sunt necesare 
discutii si cu reprezentantii ANOFM si Ministerului Finantelor. De aceea, a 
propus comisiei amânarea discutiilor.  

În continuare a fost dezbatut proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2003 privind alocatia familiala 
complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala. 

Domnul director Dumitru Calinoiu a prezentat proiectul de lege, aratând 
ca având în vedere importanta sociala a familiei, protectia sociala a acesteia 
trebuie pusa în centrul preocuparilor de natura sociala. În acest sens, principalele 
prevederi privind politica fata de familie, mentionate în Programul de Guvernare 
pentru perioada 2001 – 2004, se refera la majorarea alocatiilor pentru copii. 
Astfel, este necesara introducerea unor noi alocatii bazata pe testarea veniturilor, 
care sa vina în completarea alocatiei de stat pentru copii, ca prestatie universala. 
Abia din anul 2004 putem introduce doua tipuri de alocatie. Prezenta ordonanta 
de urgenta prevede introducerea, pe lânga alocatia de stat pentru copii, a doua 
noi prestatii bazate pe testarea veniturilor, respectiv alocatia familiala 
complementara si alocatia de sustinere pentru familiile monoparentale, alocatii 
de care vor beneficia familiile cu venituri reduse.  
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Prezentul act normativ reglementeaza, în principal, urmatoarele:  
a) alocatia familiala complementara de care vor beneficia toate familiile cu 

copii, care au venituri lunare de pâna la 1,5 milioane lei pe membru de 
familie; 

b) alocatia de sustinere pentru familia monoparentala de care vor beneficia 
familiile constituite dintr-un singur parinte si copiii aflati în întretinere, ale 
caror venituri sunt de pâna la 1,5 milioane lei pe membru de familie si se va 
acorda în cuantumuri diferentiate în raport cu numarul de copii.  

În anul 2004 vor beneficia de alocatie complementara cca 1.100.000 de 
familii, iar de alocatie de sustinere cca 105.000 – 110.000 familii. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a considerat ca alocatia complementara 
intervine ca o masura ce determina o schimbare în politicile sociale, aceasta 
având un grup tinta, iar în ceea ce priveste alocatia de sustinere se observa ca 
proiectul initial a suferit modificari.  

Domnul director Calinoiu a afirmat ca celelalte prestatii care au facut 
parte din corpul legii, vor fi reglementate printr-o alta intiativa legislativa.  

În urma dezbaterilor pe articole, proiectul de lege a fost adoptat în forma 
prezentata, cu unanimitate de voturi, cu doua amendamente respinse, redate în 
raportul comisiei. 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.107/2003 pentru modoficarea si completarea Legii nr.364/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale a fost prezentat de 
doamna Carmen Pluteanu. Domnia sa a aratat ca evolutiile legislative din ultima 
perioada, respectiv noul Cod al muncii, Legea nr.108/1999, Legea nr.500/2002, 
OUG nr.147/2002, Legea nr.161/2003, se impune corelarea Legii nr.346/2002 
cu modificarile ulterioare, cu prevederile acestor acte normative astfel încât sa se 
elimine eventualele paralelisme sau disfunctionalitati în aplicarea legii.  

Pe de alta parte, analiza cu privire la implementarea sistemului de 
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale a condus la concluzia  
ca structura organizatorica cea mai eficienta si cu cele mai reduse costuri 
administrative se poate realiza prin preluarea activitatii în cadrul CNPAS, 
respectiv casele teritoriale de pensii. În acest mod, utilizarea în cumul a spatiilor 
existente, a bazelor de date, precum si a compartimentelor de specialitate asigura 
eficienta maxima cu costuri minime. 

Pentru aceste lucruri a fost necesara prorogarea termenului de intrare în 
vigoare a prevederilor referitoare la asigurarea pentru accidente de munca si boli 
profesionale pâna la data de 1 ianuarie 2005, perioada necesara organizarii 
cadrului institutional si pregatirii legislatiei secundare. 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole. În urma dezbaterilor, 
proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente (4 admise si 3 respinse), cu 12 
voturi pentru si 2 împotriva. 

Proiectele de lege înscrise la pct. 4 si 5 pe ordinea de zi au fost dezbatute 
si avizate favorabil, în forma prezentata, cu unanimitate de voturi.  
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În ziua de 5 noiembrie 2003 a avut loc o dezbatere tehnica pe tema 
proiectului de Lege privind pensiile ocupationale. La discutii participa 
reprezentanti ai bancilor, societatilor de asigurare-reasigurare, sindicatelor, 
patronatelor, ai Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. 

 
În ziua de 6 noiembrie 2003 au fost studiate, individual, o serie de 

proiecte de lege ce urmeaza a fi dezbatute la proxima sedinta de comisie 
 
Din numarul total al membrilor comisiei (21), în cele 3 zile, au absentat 

domnul deputat Marian Sârbu – ministru delegat si domnul deputat Napoleon 
Pop – grup parlamentar PNL – delegatie. 

 
 

 
 

  PRESEDINTE,     SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU    Ion MÎNZÎNA 

 
 
 
  
 
 

 
   


