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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 27 şi 28 noiembrie 2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 noiembrie 2001 între orele
15,00 � 17,00, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.118/2001 pentru modificarea art.6 din Legea nr.78/1995 privind protecţia
personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război

3. Proiect de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

AVIZARE

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici
din sectorul producţiei de apărare din patrimoniul cărora se constituie parcuri
industriale

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române

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

Au fost dezbătute şi avizate favorabil, în forma prezentată, cu unanimitate
de voturi, cele două proiecte de lege înscrise la pct.4 şi 5 pe ordinea de zi.

Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.118/2001 pentru modificarea art.6 din Legea nr.78/1995 privind
protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
doamna deputat Paula Ivănescu nu este de acord cu norma cuprinsa in art.3 al
ordonanţei şi anume abrogarea Legii nr.78/1995 privind protecţia personalului şi
a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare. Domnia sa arată că industria
de apărare are personal de înaltă calificare şi că practic nu se cunoaşte la ora
actuală care va fi soarta acestuia în condiţiile în care Legea nr.78/1995 se abrogă
începând cu 1 ianuarie 2002.
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Aceeaşi idee o susţine şi dl deputat Gheorghe Barbu, apreciind că la ora
actuală Guvernul nu deţine o soluţie care să rezolve situaţia acestei categorii de
personal care va intra în şomaj real.

În replică, dl deputat Dumitru Buzatu consideră că şi armata împreună cu
industria de apărare au intrat în procesul firesc de restructurare şi în forma
actuală nu mai există nici o şansă de supravieţuire pentru personalul industriei
de apărare care în ultimii 11 ani a beneficiat de măsuri de protecţie sub forma
şomajului tehnic.

Propunerea dnei deputat Paula Ivănescu de a elimina art.3 al ordonanţei a
fost respinsă cu 6 voturi împotriva eliminării şi 5 voturi pentru eliminare.

Per ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentată cu un
amendament respins, cu 6 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă.

În ziua de 28.11.2001 lucrarile comisiei s-au desfăşurat între orele 9 � 14.
Lucrările comisiei au fost conduse de dna deputat Smaranda Dobrescu,

preşedintele comisiei.
 Participă ca invitaţi:
1. Dl senator Ioan Pop De Popa - iniţiatorul proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;

2. Dl Dumitru Bazac � director adjunct al Direcţiei Egalitate de Sanse în
cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;

3. Dna Adriana Ion � expert Direcţia Relaţia cu Parlamentul în cadrul
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

În prima parte a şedinţei care s-a desfăşurat la sala de şedinţe a Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială, între orele 9 � 11, dl senator Ioan Pop De
Popa a susţinut necesitatea corectării şi îmbunătăţirii unor prevederi ale Legii
nr.44/1994, precum şi caracterul de urgenţă al reglementării determinat de vârsta
înaintată a beneficiarilor legii veteranilor.

Dl deputat Valentin Iliescu a arătat că, în principiu, membrii comisiei nu
sunt împotriva adoptării modificărilor propuse în proiect, dar analizând punctele
de vedere al ministerelor implicate în susţinerea financiară a acestora, consideră
că este necesară prezenţa unui reprezentant autorizat al Guvernului, precum şi a
unor reprezentanţi ai Asociaţiei veteranilor de război în vederea clarificării unor
aspecte controversate ale textului de lege.

În acest sens, a propus ca până la proxima şedinţă, personalul tehnic al
comisiei să pregătească un material structurat pe 3 coloane care să cuprindă
textul iniţial al legii, modificările propuse şi observaţiile ministerelor la
modificarile propuse în proiect. Acest material ar facilita o mai fluentă
parcurgere a proiectului de lege în discuţie.
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Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere, pe care au
acceptat-o cu unanimitate de voturi.

Partea a doua a şedinţei s-a desfăşurat împreună cu Comisia pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la sala de şedinţe a
acesteia, între orele 11,30 � 14,00, în vederea examinării pe fond, în comun, a
proiectul de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Şedinţa a fost condusă prin rotaţie de preşedinţii celor două comisii, dna
deputat Smaranda Dobrescu şi dl deputat Nicolae Păun.

Dl preşedinte Nicolae Păun propune ca pentru fluenţa dezbaterilor fiecare
intervenţie să fie punctuală, cu amendament formulat pe text, întrucât
dezbaterile generale s-au consumat separat, pe cele două comisii.

Dna deputat Paula Ivănescu îşi exprimă nemulţumirea asupra faptului că
la dezbateri, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale nu a trimis un
reprezentant cu funcţie de decizie.

Proiectul de lege a fost dezbătut până la Capitolul III şi adoptat cu
următoarele modificări:

- art.1(1) � amendament formulat de dna deputat Paula Ivănescu şi
adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă);

- art.4 - amendament formulat de dl deputat Dumitru Buzatu şi adoptat
cu unanimitate de voturi, propus să devină art.5 şi eliminarea alin.(2)
din această poziţie, spre a fi introdus ca alin.(1) al art.11;

- art.5 - amendament formulat de dl deputat Dumitru Buzatu şi adoptat
cu unanimitate de voturi, propus să devină art.4 şi eliminarea lit.e), f)
şi g), pentru o mai bună structurare a legii;

- art.6(1) lit.e) - amendament formulat de dl deputat Karoly Kerekes şi
adoptat cu unanimitate de voturi;

- art.8 - amendament formulat de dnii deputaţi Tokay Gyorgy şi Pavel
Cherescu în sensul eliminării din această poziţie şi reinserării lui la
textele din lege legate de procedură. Amendamentul a fost adoptat cu
unanimitate de voturi;

- art.9(1) - amendament formulat de dnii deputaţi Dumitru Buzatu şi
Gheorghe Barbu şi adoptat cu unanimitate de voturi � reformulare;

- art.10(1) - amendament formulat de dl deputat Tokay Gyorgy şi
adoptat cu unanimitate de voturi � reformulare;

- art.11 - amendament formulat de dl deputat Dumitru Buzatu şi adoptat
cu unanimitate de voturi � reformulare.
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- art.13 - amendament formulat de dl deputat Tokay Gyorgy şi adoptat
cu unanimitate de voturi; art.13 a fost eliminat din această poziţie şi
introdus la Capitolul VI

- art.14 - amendament formulat de dl deputat Pavel Cherescu şi adoptat
cu unanimitate de voturi;

Dezbaterile s-au încheiat la ora 14, urmând ca ele sa fie continuate la
proxima şedinţă de comisie.

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ambele şedinţe de
comisie, a absentat dl Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă
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