CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Data 13 noiembrie 1997
Nr. 439

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/1997 privind
modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale,
de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară
În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor
acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului
de bază minim brut pe ţară, în şedinţa din 5 noiembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele
amendamente:
Nr.
crt.
0
1.

Articolul
(textul iniţial)
1

Amendamentul propus
(autorul)
2

Articol unic. Se aprobă Ordonanţa de Se propune completarea textului la final cu sintagma
Urgenţă nr. 47/1997 privind modificarea “cu următoarele modificări:”.
şi completarea unor acte normative în
vederea eliminării legăturilor între nivelul
unor drepturi salariale, de asigurări sau de
asistenţă socială şi nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară.

Motivare
3
Având
în
vedere
modificarea unor texte ale
Ordonanţei propusă în
Raport.
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2.

Titlul Ordonanţei
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi
completarea unor acte normative în vederea
eliminării legăturilor între nivelul unor
drepturi salariale, de asigurări sau de
asistenţă socială şi nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară.

2

3

Se propune înscrierea ca pct.1, în Legea de aprobare, a unui Pentru ca titlul Ordonanţei de
urgenţă să asigure o acoperire
text cu următorul cuprins:
“1. Titlul Ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea mai bună a conţinutului.
următorul cuprins:
“Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea
unor acte normative în vederea stabilirii nivelului şi bazei de
calcul a unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţă
socială”.
Autor: d-l deputat George Şerban

3.

(din Ordonanţa de urgenţă)
Art. I. Legea nr. 53 /1992, privind protecţia
specială a persoanelor handicapate, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 119 din 04.06.1992, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Art. 5 lit.(a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"asigurarea
asistenţei
medicale
prin
acordarea
gratuită
de
medicamente,
tratamente în unităţi sanitare şi staţiuni
pentru cei cu un venit mediu net lunar, pe o
persoană aflată în întreţinere, mai mic de
172.500 lei, care se indexează cu coeficienţii
de indexare stabiliţi pentru salarii pe total
economie după data de 30 septembrie 1997,
precum şi asistenţă medicală gratuită la
domiciliu pentru persoanele handicapate
nedeplasabile."

Se propune înscrierea ca pct.2, în Legea de aprobare, a unui Întrucât nu există bază legală
text cu următorul cuprins:
pentru a exclude o serie de
“2. Punctul 1 al art. I se modifică şi va avea următorul cuprins: persoane cu handicap.
“1. Art. 5 lit.(a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"asigurarea asistenţei medicale prin acordarea gratuită de
medicamente, tratamente în unităţi sanitare şi staţiuni, proteze,
orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatură şi
materiale ajutătoare - compensatorii pentru cei cu un venit
mediu net lunar, pe o persoană aflată în întreţinere, mai mic de
172.500 lei, care se indexează cu coeficienţii de indexare
stabiliţi pentru salarii pe total economie după data de 30
septembrie 1997, precum şi asistenţă medicală gratuită la
domiciliu pentru persoanele handicapate nedeplasabile".
Autori: d-na deputat Böndi Gyöngyike şi dl deputat George
Şerban
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5.
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2. Art. 8 alin. (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Persoana adultă, incapabilă de muncă
datorită handicapului, dacă nu are alte
venituri proprii, cu excepţia pensiei de
urmaş, beneficiază de ajutor special lunar în
valoare de 92.250 lei, pe toată durata
handicapului; cei cu venituri până la acest
cuantum primesc diferenţa până la nivelul
ajutorului special; pentru afecţiuni care
crează handicap ireversibil, ajutorul se
stabileşte pe toată durata vieţii".

2
Se propune înscrierea ca pct.3, în Legea de aprobare, a unui
text cu următorul cuprins:
“3. Punctul 2 al art. I se modifică şi va avea următorul cuprins:
“2. Art. 8 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Persoana adultă, incapabilă de muncă datorită handicapului,
dacă nu are alte venituri proprii, cu excepţia pensiei de urmaş,
beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 112.500 lei,
pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest
cuantum primesc diferenţa până la nivelul ajutorului special;
pentru afecţiuni care crează handicap ireversibil, ajutorul se
stabileşte pe toată durata vieţii".

3. Art. 8 alin. (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Nevăzătorii beneficiază de venit lunar sub
forma unei pensii sociale în valoare de
174.000 lei lunar, indiferent de vârsta şi
veniturile realizate din salarii, pe toată
durata handicapului celor asimilabili
gradului I de invaliditate şi de 50% din
cuantumul stabilit pentru aceştia celor
asimilabili gradului II de invaliditate;
persoanele nevăzătoare, care cumulează
salariul cu pensia pentru limită de vârstă
pensia IOVR sau pensia pentru pierderea
capacităţii de muncă, pot opta pentru acestea
sau pentru pensia socială. Nevăzătorii care
nu desfăşoară activitate salarizată cumulează
pensia socială cu una din celelalte pensii
stabilite potrivit legii."

Se propune înscrierea ca pct.4, în Legea de aprobare, a unui
text cu următorul cuprins:
“4. Punctul 3 al art. I se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3. Art.8 alin.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“"Nevăzătorii beneficiază de venit lunar sub forma unei pensii
sociale în valoare de 225.000 lei lunar, indiferent de vârsta şi
veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului
celor asimilabili gradului I de invaliditate şi de 50% din
cuantumul stabilit pentru aceştia celor asimilabili gradului II
de invaliditate; persoanele nevăzătoare, care cumulează
salariul cu pensia pentru limită de vârstă, pensia IOVR sau
pensia pentru pierderea capacităţii de muncă, pot opta pentru
acestea sau pentru pensia socială. Nevăzătorii care nu
desfăşoară activitate salarizată cumulează pensia socială cu
una din celelalte pensii stabilite potrivit legii."

3
Valoarea ajutorului special
lunar prevăzut la art.8 alin.(1)
al Ordonanţei conduce la o
diminuare cu 20.000 lei a
ajutorului
special
lunar
încasat de persoanele cu
handicap, conform Legii
nr.53/1992.

Autor: d-l deputat Şerban Rădulescu Zoner
Pentru a opera corecţia
veniturilor acestor categorii
de persoane cu handicap,
prevăzută în Ordonanţa de
urgenţă nr. 55/1997 pentru
modificarea unor prevederi
din Ordonanţa de urgenţă
nr.47/1997.

Autor: d-l deputat Şerban Rădulescu Zoner
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6.

4. Art. 10 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Indemnizaţia suplimentară de întreţinere
pentru minorii cu handicap, aflaţi în
plasament familial sau încredinţaţi unei
familii ori persoane, pe baza prevederilor
legale, se stabileşte la 172.500 lei, pe toată
durata cât aceştia nu se află în întreţinerea
unei instituţii de ocrotire."

2

3

Se propune înscrierea ca pct. 5, în Legea de aprobare, a unui Pentru
o
mai
corectă
text cu următorul cuprins:
formulare din punct de vedere
"5. Punctul 4 al art. I se modifică şi va avea următorul cuprins: juridic.
"4. Art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Alocaţia de întreţinere pentru minorii cu handicap, aflaţi în
plasament familial sau încredinţaţi unei familii ori persoane,
pe baza prevederilor legale, se stabileşte la 172.500 lei, pe
toată durata cât aceştia nu se află în întreţinerea unei instituţii
de ocrotire."
Autor: d-l deputat Károly Kerekes

7.

5. Art. 12 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Drepturile băneşti prevăzute de prezenta
lege, se indexează, după 30 septembrie
1997, la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii
ca şi pensiile pentru limită de vârstă."

Se propune înscrierea ca pct. 6, în Legea de aprobare, a unui
text cu următorul cuprins:
“6. Punctul 5 al art. I se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. Art. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Pensia socială prevăzută la art. 8 alin. (2) se stabileşte, la
1 octombrie 1997, la 238.500 lei lunar pentru nevăzătorii
asimilabili gradului I de invaliditate şi la 50% din cuantumul
stabilit pentru aceştia, pentru cei asimilabili gradului II de
invaliditate şi se indexează după 1 noiembrie 1997, la aceeaşi
dată şi în aceleaşi condiţii ca şi pensiile pentru limită de
vârstă.
(2) Celelalte drepturi băneşti prevăzute de prezenta lege, se
indexează, după 30 septembrie 1997, la aceeaşi dată şi în
aceleaşi condiţii ca şi pensiile pentru limită de vârstă."

Pentru a opera corecţia
veniturilor
prevăzută
în
Ordonanţa
de
urgenţă
nr.55/1997
privind
modificarea Ordonanţei de
urgenţă nr. 47/1997 şi pentru
a
institui
obligativitatea
indexării acestor venituri.

Autori: d-na Böndi Gyöngyike şi d-na Paula Ivănescu
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8.

(din Ordonanţa de urgenţă)
Art. IX. Legea nr. 1/1991, privind protecţia
socială a şomerilor şi reintegrarea lor
profesională, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 257 din
04.09.1994, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Art. 4, alin.(1) va avea următorul cuprins:
"Ajutorul de şomaj sau, după caz, ajutorul
de integrare profesională constă într-o sumă
calculată diferenţiat, funcţie de vechimea în
muncă pe categorii de persoane şi de
vechime, după cum urmează:
a) 50% din media salariului de bază brut
avut în ultimele trei luni lucrate din care s-a
dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare
la data stabilirii drepturilor, în cazul
beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o
vechime în muncă de până la 5 ani, dar nu
mai puţin de 20% din câştigul salarial mediu
net pe economie la data stabilirii drepturilor;
b) 55% din media salariului de bază brut
avut în ultimele trei luni lucrate din care s-a
dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare
la data stabilirii drepturilor, în cazul
beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o
vechime în muncă cuprinsă între 5-15 ani,
dar nu mai puţin de 22% din câştigul salarial
mediu net pe economie la data stabilirii
drepturilor;

Se propune înscrierea ca pct. 7, în Legea de aprobare, a unui
text cu următorul cuprins:
“7. Punctul 1 al art. IX se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"1. Art. 4, alin.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Ajutorul de şomaj sau, după caz, ajutorul de integrare
profesională constă într-o sumă calculată diferenţiat, funcţie
de vechimea în muncă pe categorii de persoane şi de vechime,
după cum urmează:
a) 50% din media salariului de bază brut avut în ultimele trei
luni lucrate din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în
vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de
ajutor de şomaj care au o vechime în muncă de până la 5 ani,
dar nu mai puţin de 23% din câştigul salarial mediu net pe
economie la data stabilirii drepturilor;
b) 55% din media salariului de bază brut avut în ultimele trei
luni lucrate din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în
vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de
ajutor de şomaj care au o vechime în muncă cuprinsă între 515 ani, dar nu mai puţin de 25% din câştigul salarial mediu net
pe economie la data stabilirii drepturilor;
c) 60% din media salariului de bază brut avut în ultimele trei
luni lucrate din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în
vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de
ajutor de şomaj care au o vechime în muncă de peste 15 ani,
dar nu mai puţin de 26% din câştigul salarial mediu net pe
economie la data stabilirii drepturilor.
d) 40% din venitul mediu net lunar, rămas după plata
impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru
persoanele de la art.2, alin.(4) din Legea nr.1/1991,
republicată, care au contribuit la constituirea fondului de
şomaj o perioadă de 1 până la 5 ani;

c) 60% din media salariului de bază brut e) 50% din venitul mediu net lunar, rămas după plata
avut în ultimele trei luni lucrate din care s-a impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru
dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare persoanele de la art.2, alin.(4) din Legea nr.1/1991,

Modificarea procentelor s-a
propus în vederea asigurării
unor
venituri
mai
acoperitoare în raport cu
necesităţile unui trai decent.
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Se propune înscrierea ca pct. 8, în Legea de aprobare, a unui text cu Pentru respectarea normelor de
următorul cuprins:
tehnică legislativă şi pentru o
“8. La art. IX, după punctul 1, se introduce un punct nou, 2, cu formulare mai precisă.
următorul cuprins:
"2. Art. 4, alin. (1) lit. h) devine alin. (2) şi va avea următorul
cuprins:
"Art.4. (2) De ajutor de integrare profesională se poate beneficia
o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită."
Autori: d-nii deputaţi Marian Sârbu şi Ioan Roşca

10.

2. Art. 4, alin. (2) va avea următorul cuprins:
"Ajutorul de şomaj calculat potrivit prevederilor
alineatului precedent nu poate depăşi suma
reprezentând 55% din câştigul salarial mediu net
pe economie la data stabilirii drepturilor."

Se propune înscrierea ca pct. 9, în Legea de aprobare, a unui text cu
următorul cuprins:
“9. Punctul 2 al art. IX devine punctul 3 cu următorul cuprins, iar
celelalte puncte se vor renumerota:
"3. Art. 4, alin. (2) devine art. 4, alin. (3) şi va avea următorul
cuprins:
"Ajutorul de şomaj calculat potrivit prevederilor alineatului 1 nu
poate depăşi suma reprezentând 55% din câştigul salarial mediu net
pe economie la data stabilirii drepturilor."

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Ca urmare a introducerii unui
nou punct şi a unui nou alineat.

Autori: d-nii deputaţi Marian Sârbu şi Ioan Roşca
11.

__

Se propune înscrierea ca pct. 10, în Legea de aprobare, a unui text
cu următorul cuprins:
“10. După art. IX se introduce un text nou ca art. X, cu următorul
cuprins:
"Art. X. Indexarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă va
acoperi în proporţie de 100% creşterile preţurilor de consum."

Pentru a acorda o protecţie reală
unor categorii defavorizate care
urmează să beneficieze de
prevederile prezentului act
normativ.

Autori: d-nii deputaţi Ion Giurescu şi Dumitru Buzatu
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Art.X
Se propune înscrierea ca pct. 11, în Legea de aprobare, a unui text Pentru respectarea normelor de
Stabilirea drepturilor pentru luna august 1997 se cu următorul cuprins:
tehnică legislativă.
face potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
"11. Art. X devine art.XI."

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:
Nr.
crt.
0
1.

2.

Articolul
(textul iniţial)
1

Amendamentul propus
(autorul acestuia)
2

D-l deputat Marian Sârbu propune eliminarea ultimei
Art. I
2. Art. 8 alin. (1) se modifică şi va avea părţi a textului: "pentru afecţiuni care crează handicap
ireversibil, ajutorul se stabileşte pe toată durata vieţii."
următorul cuprins:
"Persoana adultă, incapabilă de muncă datorită
handicapului, dacă nu are alte venituri proprii,
cu excepţia pensiei de urmaş, beneficiază de
ajutor special lunar în valoare de 92.250 lei, pe
toată durata handicapului; cei cu venituri până la
acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul
ajutorului special; pentru afecţiuni care crează
handicap ireversibil, ajutorul se stabileşte pe
toată durata vieţii".
4. Art. 10 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Indemnizaţia suplimentară de întreţinere pentru
minorii cu handicap, aflaţi în plasament familial
sau încredinţaţi unei familii ori persoane, pe
baza prevederilor legale, se stabileşte la 172.500
lei, pe toată durata cât aceştia nu se află în
întreţinerea unei instituţii de ocrotire."

D-l deputat Şerban Rădulescu Zoner propune
reformularea textului după cum urmează:
"4. Art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Indemnizaţia suplimentară de întreţinere pentru minorii
cu handicap, aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi
unei familii ori persoane, pe baza prevederilor legale, se
stabileşte la 225.000 lei, pe toată durata cât aceştia nu se
află în întreţinerea unei instituţii de ocrotire."

Motivare
3
Argumente pentru susţinere:
Întrucât textul este tautologic.
Argumente pentru respingere:
S-a considerat că deşi textul nu este absolut
necesar totuşi el circumstanţiază intenţia
legiuitorului în anumite situaţii speciale.

Argumente pentru susţinere:
Valoarea indemnizaţiei suplimentare de
întreţinere prevăzută la art. 10 al
Ordonanţei se reduce cu 52.500 lei faţă de
cea încasată conform Legii nr.53/1992.
Argumente pentru respingere:
Conform pct.5 art.12, aceste drepturi se
indexează.
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D-l deputat Ion Lazia propune introducerea ca pct. 2 la Argumente pentru susţinere:
Art. VI
Legea nr. 85/1996 pentru completarea şi Art.VI a unui text cu următorul cuprins:
Funcţia de guvernator al BNR nu este de
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1994 "2. Poziţia nr. 2 din Anexa nr. I/5 se elimină".
autoritate publică.
privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare
a salariilor de bază pentru personalul din
Argumente pentru respingere:
sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.
Întrucât scopul prezentei Ordonanţe nu este
134/1994, publicată în Monitorul Oficial al
acela de a opera modificări ale legislaţiei
României, Partea I, nr. 151 din 17.07.1996, se
salarizării.
modifică după cum urmează:".

4.

__

D-l deputat Dumitru Buzatu propune respingerea Argumente pentru susţinere:
prezentei Ordonanţe de urgenţă.
Anulează în mare parte caracterul de
protecţie socială al actelor pe care le
modifică şi care au drept element de
referinţă noţiuni consacrate juridic.
Argumente pentru respingere:
Întrucât s-a considerat că este necesară
decorelarea salariului de bază minim brut
pe ţară de alte drepturi acordate, astfel încât
modificarea acestuia să se poată facă în
raport cu evoluţia necesităţilor de trai ale
salariaţilor şi cu posibilităţile economiei
naţionale.

PREŞEDINTE,
VALENTIN ADRIAN ILIESCU

SECRETAR,
TEODOR STANCA
Expert,
Elena MESAROŞ
9

