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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 mai 2003

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

1. Proiect de Lege privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi
de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate
în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la
asistenţi maternali profesionişti – P.L. nr.281/2003

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.25/2003 pentru modificarea şi completarea art.20 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în
dificultate – P.L. nr. 301/2003

3. Propunere legislativă pentru eliminarea art.70 alin.(2) lit.h) din Codul
Muncii � P.L. nr.210/2003

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003
privind Codul Muncii � P.L. nr.151/2003

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003
privind Codul Muncii � P.L. nr.152/2003

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003
privind Codul Muncii � P.L. nr.153/2003

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.71(1) din Codul Muncii � P.L.
nr.133/2003

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.69 din Codul Muncii – P.L.
nr.130/2003

9. Propunere legislativă pentru completarea art.59 din Codul Muncii – P.L.
nr.129/2003

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.56 lit.d) din
Codul Muncii – P.L. nr.128/2003
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AVIZARE
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi
privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi
comerciale cu capital majoritar de stat – P.L. nr.240/2003

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat – P.L. nr.283/2003

13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2001
privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.493/2002 – P.L.700/2002

Participă ca invitaţi:
1. Doamna Vasilonia Botezatu � Subsecretar de Stat în cadrul Autorităţii

Naţionale pentru Protecţia Copilului
2. Domnul Doru Păunescu � Director economic în cadrul Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Copilului

Proiectul de Lege privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii
ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele
protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în
plasament la asistenţi maternali profesionişti a fost prezentat de reprezentanţii
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului care au arătat că prezentul
proiect instituie drepturile de care beneficiază copiii instituţionalizaţi sau daţi în
plasament, stabilindu-se limitele cheltuielilor aferente drepturilor beneficiarilor
pe categorii de vârste, precum şi sursele de finanţare ale acestor cheltuieli.

În urma analizării pe articole, comisia a propus adoptarea proiectului de
lege cu următoarele modificări:

- art.2 � amendament formulat de domnii deputaţi Gheorghe Barbu,
Paula Ivănescu şi Damian Brudaşcu şi adoptat cu 9 voturi pentru şi 3
voturi împotrivă;

- art.4 � amendament propus de domnul deputat Damian Brudaşcu şi
adoptat cu unanimitate de voturi;

- titlul Anexei � amendament propus de doamna deputat Smaranda
Dobrescu şi adoptat cu unanimitate de voturi.

Per ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat cu 10 voturi pentru şi 2
abţineri.
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.25/2003 pentru modificarea şi completarea art.20 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate a fost
susţinut de reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi a
fost adoptat cu unanimitate de voturi, cu un amendament formulat de doamna
deputat Smaranda Dobrescu.

7 mai 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.
Propunerea legislativă pentru eliminarea art.70 alin.(2) lit.h) din Codul

Muncii - P.L. nr.210/2003 - a fost dezbătuta si respinsă cu 10 voturi pentru şi 2
împotrivă întrucât prin modificarea propusă, textele din cuprinsul celor după
articolele 70 şi 71 conţin dispoziţii diferite ce se raportează la situaţii diferite.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.53/2003 privind Codul Muncii - P.L. nr.151/2003 – în urma dezbaterilor a
fost respinsă cu 10 voturi pentru şi 2 împotrivă întrucât prin norma propusă se
prevede că angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei, la soluţionarea
conflictelor de muncă, alte motive decât cele precizate în decizia de concediere
şi pe cele din Codul de Procedură Civilă. Drept urmare, propunerea ignoră
dispoziţiile Titlului XII � Jurisdicţia muncii � ce stabileşte regulile speciale de
procedură aplicabile în cazul conflictelor de muncă.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.53/2003 privind Codul Muncii - P.L. nr.152/2003 � propune modificarea
alin.1 al art.72 în sensul interzicerii angajatorului ce a dispus concedieri
colective de a face noi angajări pe o perioadă de 12 luni, situaţie valabilă doar
pentru societăţile cu capital integral de stat. Norma propusă nu poate fi reţinută
întrucât instituie o dispoziţie discriminatorie, încălcând principiul egalităţii în
drepturi a tuturor salariaţilor, indiferent de angajator. Propunerea a fost respinsă
cu 7 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.53/2003 privind Codul Muncii - P.L. nr.153/2003 – are ca obiect de
reglementare modificarea alin.6 al art.34, precizând că în cazul încetării
activităţii angajatului, registrul general de evidenţă a salariaţilor să se depună
trimestrial sau lunar la autoritatea publică competentă. Propunerea a fost
respinsă cu 7 voturi pentru şi 3 împotrivă întrucât ea cuprinde dispoziţii
contrare celor prevăzute în întreg cuprinsul articolului în sensul că registrul
general de evidenţă se înregistrează la autoritatea publică competentă, dar se
păstrează la sediul angajatorului şi va fi depus la autoritatea competentă doar în
cazul încetării activităţii angajatorului, şi nu a angajatului, cum greşit dispune
propunerea.
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Propunerea legislativă pentru modificarea art.71(1) din Codul Muncii -
P.L. nr.133/2003 – a fost dezbătută şi respinsă cu 7 voturi pentru şi 3 împotrivă
întrucât ea stabileşte obligaţia sindicatului de a propune angajatorului măsuri
pentru evitarea concedierilor. Acest lucru contravine dispoziţiilor art.28(1) din
Legea sindicatelor nr.54/2003 unde sunt precizate atribuţiile organizaţiilor
sindicale.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.69 din Codul Muncii - P.L.
nr.130/2003 – a fost dezbătută şi respinsă cu 8 voturi pentru şi 2 împotrivă
întrucât ea instituie norma potrivit căreia angajatorul are obligaţia de a propune
salariaţilor programul de formare profesională, ceea ce contravine dispoziţiilor
Legii nr.76/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Propunerea legislativă pentru completarea art.59 din Codul Muncii - P.L.
nr.129/2003 - a fost dezbătută şi respinsă cu 8 voturi pentru şi 2 împotrivă
întrucât este greşită trimiterea la completarea art.59, când în realitate este vorba
de art.60 în sensul în care concedierea nu poate fi dispusă în cazul persoanelor
care exercită funcţii eligibile în instituţiile şi autorităţile publice. De aceea,
propunerea nu se justifică deoarece ignoră dispoziţiile art.50 lit.e) care prevede
suspendarea de drept a contractului individual de muncă în cazul exercitării
unor funcţii în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.56 lit.d) din
Codul Muncii - P.L. nr.128/2003 – are ca obiect modificarea normei de la litera
mai sus menţionată în sensul utilizării sintagmei ″vârsta de pensionare″ în locul
sintagmei ″vârsta standard de pensionare″ În urma dezbaterilor aceasta a fost
respinsă cu 8 voturi pentru şi 2 împotrivă întrucât ea contravine formulărilor
consacrate în materie şi cuprinse în dispoziţiile Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.

8 mai 2003
La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, lipsind domnul deputat

Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi domnul deputat Virgil
Popa � grup parlamentar PSD � delegaţie.

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

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi
privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale
cu capital majoritar de stat  a fost avizat favorabil, în forma prezentată, cu 11
voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,



5

reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat a fost avizat negativ cu 11 voturi
pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri întrucât prevederile sale trebuie preluate în
Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind
stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat.

Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.493/2002 a fost amânată.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran


