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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de  25, 26 şi 27 februarie 2003

În ziua de 25 februarie 2003 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele
13 - 16, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. 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

2. 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

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/1996 privind
regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor � P.L.
nr.722/2002

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă �
P.L. nr.30/2003

5. Proiect 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.65/1998
privind salarizarea unor categorii de diplomaţi � P.L. nr.81/2003

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.190/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a
procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare � P.L.
nr.79/2003

AVIZARE
7. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii

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

P.L. nr.578/2002

Au participat ca invitaţi:
1. Dl Constantin Stoenescu � Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru

Persoane cu Handicap
2. Dna Cristina Tarcea � Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei
3. Dna Luminiţa Gheorghiu � Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale

pentru Persoane cu Handicap
4. Dna Maria Mariţescu � director în cadrul Ministerului Justiţiei
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5. Dl Liviu Teodorescu � consilier juridic în cadrul Autorităţii Naţionale
pentru Persoane cu Handicap

6. Dna Simona Bordeianu � director în cadrul Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale

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

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

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor a fost prezentat
membrilor comisiei de dna Secretar de stat Cristina Tarcea, arătând că OUG
nr.177/2002 pune de acord salarizarea magistraţilor cu prevederile Legii
nr.50/1996, modificată prin OG nr.83/2000 în temeiul căreia magistraţii sunt
asimilaţi funcţiilor de demnitate publică. Întrucât prin Legea bugetului de stat pe
anul 2001 valoarea de referinţă sectorială pentru membrii puterii legislative şi
executive a crescut, dar prin aceeaşi lege s-a interzis expres aplicarea ei în alte
domenii, indemnizaţiile magistraţilor au rămas nemajorate prin raportare la
funcţiile de demnitate publică în care au fost asimilaţi.

În urma dezbaterii pe articole, proiectul de ordonanţă a fost adoptat cu
următoarele modificări:

- art.2(1) � amendament propus de dna deputat Smaranda
Dobrescu şi adoptat cu unanimitate de voturi;

- art.5 � amendament propus de dl deputat Dumitru Buzatu şi
adoptat cu unanimitate de voturi;

- art.32 � amendament propus de dl deputat Kerekes Karoly şi
adoptat cu unanimitate de voturi;

- art.34 � amendament propus de dna deputat Smaranda Dobrescu
şi adoptat cu unanimitate de voturi;

- art.45′ - amendament propus de dna deputat Smaranda Dobrescu
şi adoptat cu 6 voturi pentru şi 6 abţineri

Per ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat cu 11 voturi pentru şi 4
abţineri.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap a fost prezentat de dl Constantin Stoenescu care a arătat
că raţiunile ce au stat la baza acestei ordonanţe au ţinut de faptul că vechile
structuri ale Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap care funcţiona
în subordinea ministerului Sănătăţii şi Familiei nu puteau implementa
dispoziţiile OUG nr.102/1999, aprobată cu modificări şi completări prin legea
nr.519/2002.

Prezenta ordonanţă are drept scop să simplifice raporturile de autoritate
administrativă între consiliile locale şi judeţene şi serviciile oferite persoanelor
cu handicap. De aceea Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap s-a
desfiinţat ca entitate juridică şi s-a înfiinţat Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Handicap care este ordonator de credite, în subordinea
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Guvernului. Atribuţiile inspectoratelor de stat teritoriale au fost preluate de către
consiliile judeţene, respectiv locale care le vor exercita prin serviciile publice de
asistenţă socială. Între Autoritatea Naţională şi Serviciile de asistenţă socială se
vor situa Inspecţiile regionale care vor avea atribuţii în planul accesibilizării în
mediul urban şi rural monitorizând modul de aplicare a politicilor de protecţie
specială a persoanelor cu handicap.

Domnia sa informează membrii comisiei că există în fază de elaborare un
proiect de hotărâre de guvern privind restructurarea sistemului de prestare de
servicii pentru persoanele cu handicap de către stat şi organizaţiile
nonguvernamentale, care se va finaliza până la sfârşitul lunii martie a.c.

Dl deputat Kerekes Karoly este interesat de modul în care s-au
restructurat comisiile de expertiză medicală care au trecut în subordinea
consiliilor judeţene, respectiv al celor locale ale municipiului Bucureşti.

Dl Constantin Stoenescu a arătat că a fost necesară relaţionarea acestor
structuri cu o autoritate care are competenţa să gestioneze problemele
comunităţii �respectiv,consiliile judeţene.

Dl deputat Gheorghe Barbu apreciază proiectul de ordonanţă întrucât el
presupune o descentralizare reală a serviciilor specifice protecţiei speciale a
persoanelor cu handicap.

Dezbaterea pe articole nu a adus modificări pe fond, iar raportul comisiei
a fost înaintat Comisiei pentru sănătate şi familie, ca si material de lucru,
urmând ca la proxima sedinţă de comisie, membrii comisiilor reunite sa ia o
hotărâre comună în ceea ce priveşte amendamentele propuse, întrucât ambele
comisii au fost sesizate pe fond cu dezbaterea acestui proiect de lege.

În ziua de 26 februarie 2003 lucrările şedinţei s-au desfăşurat între orele
9,30 � 15 şi au fost conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/1996
privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor, adoptat de
Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, a fost prezentat de dl senator Romeo
Hanganu, iniţiatorul acestuia. Domnia sa arată că proiectul de lege are în vedere
renunţarea la categoria de membri numai ″salariaţi″ şi introducerea şi a
persoanelor care obţin venituri de natură salarială având şi aceste categorii de
persoane dreptul de a se asocia într-o casă de ajutor reciproc şi includerea în
cuprinsul legii a organizaţiilor caselor de ajutor reciproc care devin astfel
membre ale Consiliului Mondial al Uniunilor de Credit.

Proiectul de lege a fost adoptat fără modificări cu 13 voturi pentru şi o
abţinere.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de
muncă a fost prezentat de dna director Simona Bordeianu care a arătat că
proiectul de ordonanţă aduce o serie de modificări legate de definirea unor
categorii de lucrători străini, enumerarea categoriilor de străini ce pot obţine
permis de muncă fără obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere ,
obligativitatea încadrării în muncă a străinilor numai prin încheierea unui
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contract individual de muncă şi înăsprirea sancţiunilor pentru angajatorii care
încadrează cetăţeni străini, cu încălcarea prevederilor legale.

Acest proiect de ordonanţă are scopul de a armoniza prevederile Legii
permiselor de muncă cu prevederile comunitare în materie.

Proiectul de ordonanţă a fost adoptat fară modificări, cu unanimitate de
voturi.

Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de detectiv particular a
fost dezbătută şi avizată favorabil cu 10 voturi pentru şi 4 împotrivă.

În ziua de 27 februarie 2003, lucrările şedinţei s-au desfăşurat între orele
9,30 � 15 şi au fost conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

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.65/1998
privind salarizarea unor categorii de diplomaţi a fost adoptat fără modificări, cu
unanimitate de voturi.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.190/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a
procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare a fost adoptat fără
modificări, cu unanimitate de voturi.

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ziua de 25.02.2003 a
absentat domnul Marian Sârbu - ministrul muncii şi solidarităţii sociale, iar în
zilele de 26 si 27 02.2003 au absentat domnul Marian Sârbu � ministrul muncii
şi solidarităţii sociale şi dl deputat Virgil Popa � grup parlamentar PSD �
delegaţie.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Pavel Todoran
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