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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2003

În ziua de 11 martie 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.

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.186/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000 � P.L.  nr.114/2003

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003
personalului clerical salarizat potrivit Legii nr.142/1999 privind sprijinul
statului pentru salarizarea clerului � P.L. nr.126/2003

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum
şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice – P.L.
nr.168/2003

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

AVIZARE
5. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Cooperaţiei � P.L.

nr.527/2002
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a
unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice a fost dezbătut şi adoptat
în forma prezentată cu 9 voturi pentru şi 3 abţineri.

Întrucât domnii deputaţi au dorit unele lămuriri asupra notei de
fundamentare, s-a hotărât ca pentru următoarea zi de şedinţă să fie invitaţi
reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ai Ministerului
Finanţelor Publice.
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În ziua de 12 martie 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 Laurenţiu Tănase � Secretar de stat la Departamentul pentru Culte al
Ministerului Culturii şi Cultelor;
2. Dna Edith Szarka � Consilier � Curtea de Conturi;
3. Dna Cornelia Găleşanu � Director � Ministerul Finanţelor Publice;
4. Dl Marin Cojoc � Director general � Ministerul Finanţelor Publice;
5. Dl Dumitru Călinoiu � Director general asistenţă socială � Ministerul Muncii
şi Solidarităţii Sociale;

6. Dna Rodica Dinu � Director adjunct asistenţă socială - Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale

7. Dl deputat Ioan Rus
Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, dna deputat
Paula Ivănescu  a dorit să ştie de ce nu primesc ajutoare şi cei care se încălzesc
cu lemne şi de ce aceste ajutoare se acordă doar persoanelor îndreptăţite la
venitul minim garantat. De asemenea, ministerul ar trebui să aibă în vedere ca
criteriile de acordare a ajutoarelor pentru încălzire să fie unitare.

Dl director general Dumitru Călinoiu a arătat că numărul de familii care
se încălzesc cu lemne este foarte mare şi acordarea de ajutoare şi pentru această
categorie ar fi condus la un deficit bugetar.

Tot referitor la aceasta problemă, dl deputat Gheorghe Barbu a dorit să
afle de unde se asigură cele 3400 miliarde lei destinate ajutoarelor pentru
încălzire.

Dl director Marin Cojoc a arătat că această sumă se obţine de la
rectificarea bugetului de stat prin redistribuire.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.186/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000 a fost dezbătut în prezenţa d-
nei consilier Edith Szarka care a arătat că valoarea de referinţă sectorială
corectă pentru stabilirea drepturilor salariale ar fi 1.832.882 lei şi nu 1.379.911,
cât a fost calculată.

Dna deputat Smaranda Dobrescu a arătat că în conformitate cu
dispoziţiile proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2001, Legea nr.216/2001,
este suspendată aplicarea acestei valori, de aceea consideră corect cuantumul
valorii de referinţă sectorială de 1.379.911. De asemenea, controlorii de conturi
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au beneficiat de o majorare de 103,8% a veniturilor salariale pe baza Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.160/2000.

Supusă la vot, ordonanţa a fost adoptată în forma prezentată de Senat cu 9
voturi pentru şi 5 voturi împotrivă.

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Cooperaţiei a
fost dezbătută în prezenţa iniţiatorului, dl deputat Ioan Rus, care a arătat că
scopul elaborării acestei propuneri este crearea unui cadru legal unitar pentru
funcţionarea sistemului cooperatist ţinând cont şi de reglementările în materie
din legislaţia comunitară.

În urma analizării propunerii legislative, aceasta a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi, cu următoarele amendamente:

- art.97 lit.b) � amendament propus de dl deputat Gheorghe Barbu şi
acceptat cu unanimitate de voturi;

- art.124 � amendament propus de dl deputat Gheorghe Barbu şi
acceptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului
clerical salarizat potrivit Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru
salarizarea clerului a fost dezbătut în prezenţa d-lui Laurenţiu Tănase � Secretar
de stat la Departamentul pentru culte.

Dna deputat Smaranda Dobrescu a remarcat faptul că este incorect numit
salariu de bază în anexele 1Ba, 1Bb, 2a şi 2b întrucât Legea nr.142/1999 face
referire la sprijinul statului pentru salarizarea clerului, deci nu se poate vorbi de
un salariu de baza, când acesta reprezintă în fapt doar un sprijin salarial.

Dl Secretar de stat Laurenţiu Tănase arată că personalul clerical are în
fapt, statut de salariat întrucât ei au contracte de muncă încheiate cu unităţile de
cult ierarhice-episcopii.

 În această situaţie, doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a remarcat că
în anexele 2a şi 2b există salarii situate sub nivelul salariului minim pe
economie, fapt ce contravine dispoziţiilor Codului muncii. În această situaţie, a
propus amânarea dezbaterii pe fond până la proxima şedinţă când Ministerul
Finanţelor va trebui să-şi exprime un punct de vedere faţă de majorările
salariilor personalului cuprins în anexele mai sus menţionate.

În ziua de 13 martie 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.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap aşa cum a fost el amendat de Comisia pentru sănătate şi
familie (investita, de asemenea, cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege)
a fost prezentat comisiei. Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
nu au fost de acord cu modificarea art.17, prin care s-au introdus pe lângă
fundaţiile precizate de textul ordonanţei şi alte fundaţii autorizate la nivel
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naţional, neexistând alocaţii bugetare pentru extinderea numărului de fundaţii
subvenţionate de la buget.

La şedinţă a participat şi dna Luminiţa Gheorghiu � vicepreşedinte al
Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap, care a prezentat comisiei
câteva amendamente ce au fost lasate spre studiu membrilor comisiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran


