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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 19.02.2003 şi 20.02.2003

În ziua de 19 februarie 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii
sociale şi dl deputat Virgil Popa � grup parlamentar PSD � delegaţie.

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

Participă ca invitaţi:
1. Dl Dragoş Iliescu � Preşedintele Consiliului Legislativ
2. Dl Gheorghe Stambelu � director al Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici
3. Dl Ion Gibescu � sef serviciu salarizare în cadrul Ministerului Muncii
şi Solidarităţii Sociale

4. Dna Cecilia Sebe � expert în cadrul Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale

5. Dl Adrian Cojocaru � vicepreşedinte Cartel Alfa
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
FOND

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale
funcţionarilor publici � P.L.nr.706/2002

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003
personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor II şi III la Legea
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică � P.L. nr.698/2002

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor � P.L.
nr.674/2002

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap � P.L. nr.19/2003
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AVIZARE
5. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii

Naţionale pentru Egalitatea de Şanse � P.L. nr.650/2002
6. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de detectiv particular �

P.L. nr.578/2002
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003
personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor II şi III la Legea nr.154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică a fost prezentat
membrilor comisiei de dl Ion Gibescu. Domnia sa arată că acest proiect de
ordonanţă reglementează creşterile salariale ce vor fi acordate în două etape în
anul 2003 în scopul acoperirii integrale a indicelui mediu de creştere a preţurilor
în anul în curs faţă de luna decembrie a anului 2002. Prin proiectul de ordonanţă
se modifică atât mecanismul de acordare a creşterilor salariale pentru personalul
bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000, cât şi pentru personalul salarizat
potrivit anexelor II şi III la Legea nr.154/1998.

Dna deputat Paula Ivănescu consideră că pentru noua ierarhizare salarială
ar fi fost suficientă o hotărâre de Guvern, cu atât mai mult cu cât ordonanţa
produce efecte doar pentru anul 2003. De asemena, domnia sa ridică problema
acordării sporului de vechime şi pentru persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publică şi primesc indemnizaţii, considerând că sporul de vechime
este un drept al oricărei persoane care desfăşoară o activitate.

Dl deputat Dumitru Buzatu consideră că nu trebuie pusă în discuţie
acordarea sporului de vechime la nivelul indemnizaţiilor întrucât atunci când s-a
elaborat Legea nr.154/1998 voinţa legiuitorului a fost de a nu se acorda spor de
vechime celor ce primesc indemnizaţii.

După consumarea dezbaterilor generale s-a trecut la dezbaterea pe
articole.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.191/2002 a fost adoptat cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri, cu o modificare la
art 7(2), amendament propus de d-na deputat Smaranda Dobrescu.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale
funcţionarilor publici a fost prezentat de dl Ion Gibescu - sef serviciu salarizare
în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Domnia sa arată că Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici stabileşte că salarizarea
funcţionarilor publici se va face prin lege. Potrivit proiectului de ordonanţă,
funcţionarii publici sunt încadraţi pe categorie, clasă şi grade punctuale,
salariile de bază urmând să aibă o unică valoare pentru aceeaşi funcţie, clasă şi
grad corespunzătoare instituţiei unde funcţionarii publici îşi desfăşoară
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activitatea. Proiectul de ordonanţă mai cuprinde stabilirea modului de acordare
a premierii lunare în procent de până la 10% faţă de 2% cât este în prezent,
precum şi acordarea unui spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10%. În
privinţa plăţii orelor suplimentare desfăşurate peste durata normală a timpului
de lucru s-a mers pe propunerile înaintate de sindicate şi anume 50% din
salariul de bază pentru primele 2 ore de depăşire a duratei normale de lucru şi
100% din salariul de bază pentru orele următoare.

O problema ridicată în timpul discuţiilor generale s-a axat pe acordarea
sporului de confidenţialitate. Conform proiectului de ordonanţă sporul de
confidenţialitate se acordă numai pentru personalul din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,
Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor
Externe şi Departamentului de Comerţ Exterior.

Dl Dragoş Iliescu, preşedintele Consiliului Legislativ, arată că
funcţionarii publici încadraţi în instituţia mai sus numită au beneficiat de sporul
de confidenţialitate şi consideră că li s-a luat un drept câştigat, calitatea de
funcţionar public nu exclude acordarea acestui spor.

În urma acestei intervenţii şi a consultării legislaţiei în vigoare, comisia a
fost de acord ca sporul de confidenţialitate să fie reintrodus pentru funcţionarii
publici din cadrul Consiliului Legislativ şi Avocatul Poporului.

După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterea pe articole.
S-au adus următoarele amendamente:
- art.9(4) � amendament propus de dna preşedinte Smaranda Dobrescu
şi adoptat cu 12 voturi pentru şi 2 împotrivă;

- art.14(1) amendament propus de dna preşedinte Smaranda Dobrescu şi
adoptat cu unanimitate de voturi;

- Anexele I, II, III, IV , lit.A � amendament propus de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici şi însuşit de dna preşedinte
Smaranda Dobrescu, amendament adoptat cu 12 voturi pentru şi un
vot împotrivă;

- Anexele I, II, III � s-a introdus lit.D privind acordarea sporurilor
specifice prevăzute de legislaţia în vigoare - amendament propus de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi însuşit de dna preşedinte
Smaranda Dobrescu, amendament adoptat cu 12 voturi pentru şi un
vot împotrivă;

Per ansamblu, proiectul de ordonanţă a fost adoptat cu 10 voturi pentru,
un vot împotrivă şi 3 abţineri.

Dezbaterea proiectelor înscrise la punctele următoare pe ordinea de zi a
fost amânata.

În ziua de 20 februarie 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii
sociale şi dl deputat Virgil Popa � grupa parlamentar PSD � delegaţie.
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Au fost studiate, individual, proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.177/2002 privind salarizarea şi alte
drepturi ale magistraţilor şi proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.207/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în
anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului
nr.56/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran


