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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 15 mai  2003

În ziua de 14 mai 2003 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele  9 �
13, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.42/1990,

republicată � P.L. nr.626/2002
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. Propunere legislativă pentru completarea art.50 lit.e) din Codul Muncii �
P.L. nr.218/2003

4. Propunere legislativă pentru completarea art.4(3) lit.b) din Codul Muncii �
P.L. nr.208/2003

5. Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Codul Muncii � P.L.
nr.207/2003

6. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.57(5) din Codul
Muncii � P.L. nr.206/2003

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.31(4) din Codul Muncii � P.L.
nr.205/2003

AVIZARE
8. 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

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dumitru Buzatu,
vicepreşedintele comisiei.

Au participat ca invitaţi:
1. Doamna  Georgeta Jugănaru � Director general adjunct în cadrul Ministerului

Muncii şi Solidarităţii Sociale;
2. Doamna Cecilia Sebe � Expert în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii

Sociale.
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii

nr.42/1990, republicată a fost dezbătută în prezenţa doamnei director Georgeta
Jugănaru.

Domnul vicepreşedinte Dumitru Buzatu a arătat că această propunere nu
poate fi acceptată deoarece încalcă prevederile art.73 alin.(4) din Constituţia
României, potrivit căruia iniţiativele legislative pot fi prezentate numai în forma
cerută pentru proiectele de lege. Drept urmare, domnul vicepreşedinte propune
respingerea iniţiativei legislative, propunere acceptată cu unanimitate de voturi.
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Propunerea legislativă pentru completarea art.4(3) lit.b) din Codul Muncii
� P.L. nr.208/2003, a fost susţinută de dl deputat Eugen Popescu.

Domnul vicepreşedinte Dumitru Buzatu arată că propunerea nu poate fi
reţinută deoarece prevederile acesteia (exceptarea copiilor sub 16 ani de la
îndeplinirea unor obligaţii civice stabilite prin lege) se regăsesc implicit atât în
principiile constituţionale cât şi în textul art. 13 din Legea nr. 53/2003 � Codul
muncii.

Supusa la vot, propunerea a fost respinsă cu 11 voturi pentru şi 4
împotrivă.

Propunerea legislativă pentru completarea art.10 din Codul Muncii � P.L.
nr.207/2003 � a fost respinsă întrucât obligaţia prevăzută de acesta de a presta
munca în conformitate cu fişa postului este deja reglementată de art.39 din
Codul muncii, înregistrându-se 11 voturi pentru respingere şi 3 voturi împotrivă.

Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.57(5) din
Codul Muncii � P.L. nr.206/2003 � a fost respinsă întrucât modificarea alin.(5)
al art.57 nu are în vedere faptul că în dreptul muncii nulitatea nu retroactivează.
În consecinţă, persoanele care desfăşoară muncă în baza unui astfel de contract
beneficiază de toate drepturile care rezultă dintr-un contract de muncă valabil
încheiat, nulitatea producându-şi efecte numai pentru viitor. S-au înregistrat 11
voturi pentru respingere şi 3 voturi împotrivă.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.31(4) din Codul Muncii �
P.L. nr.205/2003 � a fost respinsă întrucât o dispoziţie cu caracter de excepţie,
în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior care se încadrează în
sistemul naţional de învăţământ, nu îşi găsesc locul în Codul muncii, ci în
reglementarea cadru în materie, respectiv Legea nr.128/1997 privind Statutul
personalului didactic. Propunerea legislativă a fost respinsă cu 11 voturi pentru
şi 3 împotrivă.

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.493/2002 a fost avizată nefavorabil cu unanimitate de voturi întrucât
nu avem de-a face cu o dublă impozitare referitoare la un venit, ci două
impozitări diferite. Impozitul plătit de proprietar se referă la terenul agricol şi nu
reprezintă un impozit pe venit.

Din numărul total al membrilor comisiei (20), a absentat domnul Marian
Sârbu - ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi şi domnul deputat Longher
Ghervazen � grup parlamentar minorităţi.

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

Propunerea legislativă pentru completarea art.50 lit.e) din Codul Muncii �
P.L. nr.218/2003 � a fost prezentată de dl vicepreşedinte Dumitru Buzatu.
Domnia sa arată că în urma discuţiilor cu iniţiatorii propunerii a fost subliniată
existenţa unor excepţii care nu se încadrează în reglementările actuale ale
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Codului muncii. Drept urmare, domnia sa propune ca dezbaterea iniţiativei să fie
amânată până la proxima şedinţă la care să fie invitaţi iniţiatorii acesteia.

Dezbaterea propunerii legislative privind constituirea şi utilizarea
fondurilor destinate stimulării personalului Autorităţii naţionale pentru Protecţia
Consumatorului şi al oficiilor pentru protecţia consumatorilor judeţene,
respectiv al municipiului Bucureşti a fost amânată. Dl vicepreşedinte Dumitru
Buzatu a solicitat punctul de vedere al Ministerului Finanţelor în legătură cu
această propunere, precum şi participarea la şedinţă a reprezentanţilor Oficiului
pentru Protecţia Consumatorului, care să prezinte membrilor comisiei un
material cu privire la legislaţia comunitară în materie.

Din numărul total al membrilor comisiei (20), au absentat domnul Marian
Sârbu - ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi domnul deputat Longher
Ghervazen � grup parlamentar minorităţi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Pavel Todoran
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