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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de  4 şi 5 martie 2003

În ziua de 4 martie 2003 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele  14 -
16, având 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
Oordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000 � P.L. nr.114/2003

2. Propunere legislativă privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate
stimulării personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului
şi al oficiilor pentru protecţia consumatorilor judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti � P.L. nr.464/2002

3. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului
nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute
pentru prestarea acestora şi a art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii
notariale nr.36/1995 � P.L. nr.1/2003
AVIZARE

4. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei � P.L.
nr.527/2003

Au participat ca invitaţi:
1. D-na Edit Szarka - consilier în cadrul Curţii de Conturi;

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

Proiectul de Lege înscris la punctul 1 pe ordinea de zi a fost discutat în
prezenţa doamnei consilier Edit Szarka, care a prezentat comisiei o solicitare de
modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2002, în sensul
stabilirii  valorii de referinţă sectorială la 1.832.882 lei, aşa cum rezultă aceasta
din corectarea în condiţiile legii a valorii de referinţă sectorială ce se utilizează
pentru determinarea drepturilor salariale cuvenite controlorilor financiari din
cadrul Curţii de Conturi.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a propus membrilor comisiei
amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege aflat în discuţie, în vederea
realizării unui  material din care să reiasă cu claritate creşterile salariale de care
au beneficiat controlorii financiari ai Curţii de Conturi în perioada 2000-2003.
De asemenea domnia sa a propus perticiparea la proxima şedinţă a unui secretar
de stat din cadrul Ministerului Finanţelor pentru a cunoaşte punctul de vedere al
sus numitului minister faţă de solicitarea  prezentată de reprezentanta
Controlorilor financiari.
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În ziua de 5 martie 2003, lucrările şedinţei s-au desfăşurat între orele 9,30
� 15 şi au fost conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, preşedintele
comisiei.

Au participat ca invitaţi:
1. Dl Ferdinand Naghi - secretar general al Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia
Consumatorului;
2. D-na Georgeta Gheorghe � Director în cadrul Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale;

Proiectul de Lege pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.
24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru
prestarea acestora şi a art. 13 din Legea notarilor publici şi activităţii notariale
nr. 36/1995, a fost dezbătut şi adoptat în forma prezentată cu unanimitate de
voturi. Adoptarea acestei modificări fiind necesară pentru soluţionarea
dificultăţilor ridicare de cuantumul cheltuielilor făcute pentru autentificarea
procurilor întocmite în vederea ridicării pensiei din România.

Propunerea legislativă înscrisă la punctul 2 pe ordinea de zi a fost
prezentată comisiei de dl Ferdinand Naghi secretar general al Autorităţii
Naţionale Pentru Protecţia Consumatorului. Domnia sa consideră că prin apariţia
OUG 192/2002 privin salarizarea funcţionarilor publici a fost remediată
retribuţia personalului din cadrul Autorităţii. Domnul deputat Valentin Iliescu,
considerând că nu este bine să se stimuleze salarizarea prin amenzi, aşa cum
precizează textul iniţiativei, propune respingerea acesteia.

Dl deputat Dumitru Buzatu consideră că este necesară prezenţa
iniţiatorilor drept urmare, propune amânarea dezbaterii pentru a fi invitaţi
iniţiatorii. Prin consens s-a hotărât amânarea dezbaterii pentru şedinţa
următoare.

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei a
ridicat ample dezbateri.

Dl deputat Dumitru Buzatu a propus o avizare favorabilă.
D-na preşedinte Smaranda Dobrescu consideră că este necesară o

prezentare în detaliu cu privire la raporturile de muncă. De asemenea d-na
deputat Gyongyke Bondi subliniază importanţa acestei iniţiative care
reglementează însăşi funcţionarea cooperaţiei, un sistem care a funcţionat bine,
dar care în prezent se poate spune că este aproape distrus.

Întrucât dl deputat Dumitru Buzatu cunoaşte foarte bine problemele
sistemului cooperaţiei, este solicitat de către d-na preşedinte ca până la proxima
şedinţă să studieze şi să prezinte o informare comisiei privind aspectele legate de
relaţiile şi raporturile de muncă.

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ambele zile de sedinţă, a
absentat domnul Marian Sârbu - ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Pavel Todoran
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