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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 5.02.2003

În ziua de 5 februarie 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii
sociale.

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

Participă ca invitaţi:
1. D-na Georgeta Gheorghe � director general în cadrul Ministerului

Muncii şi Solidarităţii Sociale
2. D-na Cristina Stroe � expert în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
FOND

1. Propunere legislativă privind creşterea cuantumului pensiei tuturor
pensionarilor agricoli la nivelul venitului minim garantat, stabilit prin Legea
nr.416/2001 � P.L. nr.454/2002

2. Propunere legislativă privind protecţia socială a persoanelor disponibilizate
care înfiinţează şi dezvoltă pe cont propriu sau în asociere afaceri în
domeniul agricol � P.L.nr.456/2002

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale � P.L.
nr.474/2002

4. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.555/2002 pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap � P.L.
nr.502/2002

5. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la mişcarea
antifascistă din România � P.L. nr.253/2002

Propunerea legislativă înscrisă la pct.1 pe ordinea de zi a fost prezentată
de d-na deputat Maria Apostolescu, unul dintre inţiatorii acesteia. Domnia sa
arată că beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat primesc
un ajutor lunar de 630.000 lei, care în multe situaţii este mai mare în cuantum
decât unele pensii pentru agricultori. Ca atare, prin propunerea legislativă, se
intenţionează creşterea pensiilor agricultorilor până la nivelul venitului minim
garantat.

D-na deputat Smaranda Dobrescu arată că acei pensionari agricoli ce au o
pensie sub nivelul venitului minim garantat sunt eligibili la obţinerea venitului
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minim garantat acordat în temeiul Legii nr.416/2001. Trebuie să se facă o
distincţie între pensie, care este rezultatul valorii contribuţiei plătite de asigurat,
şi acordarea unei sume fixe ce reprezintă o alocaţie specifică asistenţei sociale.
Ca atare, propune comisiei respingerea propunerii mai sus menţionate.

Supusă la vot, s-au înregistrat 7 voturi pentru respingerea propunerii si 4
voturi împotrivă.

Propunerea legislativă privind protecţia socială a persoanelor
disponibilizate care înfiinţează şi dezvoltă pe cont propriu sau în asociere
afaceri în domeniul agricol a fost prezentată de d-na deputat Maria Apostolescu.
Domnia sa arată că aceasta are ca obiect de reglementare acordarea unor măsuri
de protecţie socială constând în plăţi compensatorii pentru persoanele
disponibilizate şi care dezvoltă pe cont propriu activităţi în domeniul agricol.

D-na deputat Smaranda Dobrescu arată că prin Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă s-au
introdus o serie de măsuri active pentru şomeri din care menţionăm servicii de
consultanţă pentru iniţierea unei afaceri, precum şi acordarea de credite în
condiţii avantajoase. Plăţile compensatorii nu se fac decât în baza OUG
nr.98/1999 sau în baza unor legi speciale. În plus, în domeniul agricol s-au emis
o serie de acte normative care asigură sprijin celor interesaţi, cum ar fi HG
nr.755/2002 privind cumpărarea de seminţe cu preţ redus de achiziţie sau Legea
zootehniei nr.72/2002. Având în vedere aceste considerente, d-na preşedinte
Smaranda Dobrescu propune respingerea întrucât prevederile propunerii se
regăsesc în alte acte normative şi trebuie evitat paralelismul legislativ.

Propunerea legislativă a fost respinsă cu 8 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă şi o abţinere.

Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.555/2002 pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap a fost prezentată de
dl. deputat Emil Crişan, unul dintre iniţiatorii acesteia.

Domnia sa arată că modificarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a
persoanelor cu handicap ar da dreptul acestei categorii de persoane să
beneficieze, în sistem gratuit, şi de acces la călătoria cu tren accelerat, rapid sau
intercity.

Dl deputat Gheorghe Barbu consideră că dispoziţiile OUG nr.102/1999
aprobată prin Legea nr.519/2002 asigură transportul gratuit pentru beneficiari
fără a avea în vedere şi confortul călătorilor. Sporirea confortului trebuie
acoperită printr-o diferenţă de tarif, dar dat fiind posibilităţile financiare
limitate, sursele de finanţare trebuie să fie altele decât cele bugetare.

D-na preşedinte Smaranda Dobrescu propune plenului comisiei
respingerea acestei iniţiative fiind de acord cu argumentele aduse de dl deputat
Gheorghe Barbu.

Supusă la vot, propunerea se respinge cu 7 voturi pentru, 5 împotrivă şi o
abţinere.
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Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
a fost amânată pentru a fi discutată împreună cu Legea privind protecţia
maternităţii deoarece iniţiativa instituie unele drepturi legate de prelungirea
duratei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului de la 2 la 3 ani în
cazul părinţilor cu gemeni sau tripleţi.

Dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri referitoare la
mişcarea antifascistă din România a fost amânată întrucât iniţiatorii, dl deputat
Valer Dorneanu şi dl deputat Viorel Hrebenciuc nu au putut fi prezenţi la
dezbateri pentru susţinerea acesteia.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran


