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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 3 şi 4 iunie 2003

3 iunie 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. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.78 din Legea
nr.19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale �
P.L. nr.579/2002

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.189/2 nov.2000 privind
aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-
Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicată, şi publicată în Monitorul Oficial nr.553/8 nov.2000 � P.L.
nr.648/2002

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile
militare de stat � P.L. nr.643/2002

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.69 din Codul Muncii – P.L.
nr.131/2003

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.70 lit.h) din Codul Muncii –
P.L. nr.132/2003

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.71 alin.(3) din Codul Muncii –
P.L. nr.134/2003

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 privind Codul
Muncii – P.L. nr.154/2003

8. Propunere legislativă pentru completarea art.72, alin.(3) din Codul Muncii –
P.L. nr.140/2003

9. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.27 din Codul
Muncii – P.L. nr.49/2003

10. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.296 din Codul
Muncii – P.L. nr.68/2003
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11. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.182 din Codul
Muncii – P.L. nr.54/2003

12. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.31 din Codul
Muncii – P.L. nr.53/2003

13. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.22, alin.(2) din
Codul Muncii – P.L. nr.56/2003

14. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.46, alin.(2) din
Codul Muncii – P.L. nr.105/2003

Participă ca invitaţi:
1. D-na Oana Cazan � director general în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale;
2. Dl deputat Ioan Miclea � grup parlamentar P.R.M.
3. D-na Georgeta Jugănaru � director general adjunct în cadrul

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.78 din Legea

nr.19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, având
ca obiect de reglementare majorarea punctajului pentru calculul pensiilor
corespunzător stagiului care depăşeşte stagiul complet de cotizare, a fost
dezbătută în prezenţa doamnei director Georgeta Jugănaru.

Propunerea legislativă a fost respinsă cu 12 voturi pentru şi un vot
împotrivă, deoarece Legea nr. 19/2000 prevede unele penalităţi pentru pensia
anticipată parţială în cazul stagiilor incomplete, dar şi bonusuri pentru stagiile
suplimentare efectuate până la decizia de pensionare.

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.189/2 nov.2000
privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea
Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicată, şi publicată în Monitorul Oficial nr.553/8 nov.2000 a fost
prezentată de domnul deputat Ioan Miclea în calitate de iniţiator. Domnia sa a
prezentat membrilor comisiei motivele care au stat la baza întocmirii propunerii
legislative, arătând că la ora actuală Legea nr. 189/2000 are unele carenţe,
prevederile ei neputând fi aplicate şi unor categorii de persoane care au suferit
în perioada dictaturilor hortistă şi comunistă, datorită faptului că părinţii lor au
fost asasinati în timpul acestor dictaturi, iar ele minore fiind au rămas fără
posibilitatea de a-şi continua studiile.

Doamna Preşedinte Smaranda Dobrescu apreciază că prin prevederile
propunerii legislative se nasc o serie de discriminări între beneficiarii măsurilor
reparatorii şi descendenţii celorlalte categorii de persoare prevăzute de
Ordonanţa  Guvernului nr. 105/1999, precum şi faţă de alţi beneficiari ai unor
măsuri reparatorii prevăzute în legi speciale, respectiv descendenţii acestora
care ar putea solicita să li se acorde aceleaşi drepturi. Dealtfel, potrivit fişei
financiare a propunerii legislative nu se cunoaşte numărul potenţialilor
beneficiari ai acesteia.
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Faţă de cele arătate doamna preşedinte a propus respingerea propunerii
legislative, înregistrându-se 7 voturi pentru respingere, 5 voturi împotrivă şi 2
abţineri, domnia sa a propus reluarea votului asupra propunerii legislative într-o
şedinţă viitoare.

În continuare au fost dezbătute propunerile de modificare a Codului
Muncii, în prezenţa doamnei director Oana Cazan. Doamna preşedinte arată că
în urma discuţiilor ce au avut loc în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor,
Comisiei i-a fost sugerat ca în urma dezbaterilor asupra propunerilor legislative
având acelaşi obiect, acestora să li se întocmeasca un raport comun care să
cuprindă aspectele cu privire la obiectul de reglementare, motivele respingerii şi
rezultatul votului.

Ca atare, propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi şi care au ca
obiect modificarea şi completarea Codului Muncii au fost dezbătute pe rând şi
au fost respinse, cu 7 voturi pentru şi 4 împotrivă, urmând a li se întocmi un
raport comun.

4 iunie 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.
La lucrările comisiei participă ca invitaţi:
1. Dl g-ral Florea Mangu � Ministerul Apărării Naţionale
2. Dl g-ral Petre Carpen � Ministerul de Interne
3. Dl col Nicolae Ioniţă � Serviciul Român de Informaţii
S-au purtat discuţii generale asupra propunerii legislative pentru

modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
Domnul deputat Gheorghe Barbu doreşte să afle ce efect ar avea

prevederile prezentei propuneri legislative asupra celor aflaţi în plată, dacă
aceste prevederi se aplică după terminarea recorelării (2004).

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu arată că deşi vor mai exista
discrepanţe, acest text va veni în sprijinul unei recorelări mai fine. În ceea ce
priveşte gradele mici, ar trebui menţinută şi funcţia maximă a gradului.

În încheiere s-a hotărât ca la proxima şedinţă de comisie să fie continuate
dezbaterile în vederea redactării raportului asupra propunerii legislative.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran
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