Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 6 şi 7 decembrie 2006
În ziua de 6 decembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17
deputaţi, lipsind: d-l deputat Mircea Dumitru Coşea şi d-na deputat Adina
Ioana Vălean (grup parlamentar PNL) – delegaţie.
În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD ministru) participă d-l deputat Alexandru Mocanu, iar în locul d-lui deputat
Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL - ministru delegat) participă
d-na deputat Monica Ştirbu, conform prevederilor art.51 alin.(6) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar,
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan
Cindrea, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Ioan
Furo, Valentin Adrian Iliescu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela
Nedelcu, Adrian Miuţescu, Alexandru Mocanu şi Monica Ştirbu.
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu,
preşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. PL.x 831/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
2. PL.x 866/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului
din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti
din străinătate
3. Pl.x 797/2006 - Propunere legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al
art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale
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4. Pl.x 796/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 79
alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată
prin: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.124 din 2 octombrie 2002;
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.147 din 31 octombrie 2002; LEGEA
nr.4 din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr.232 din 31 mai 2003; LEGEA
nr.519 din 03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004;
LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie
2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.144 din 18 octombrie 2005
5. Pl.x 812/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al
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 a celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri
6. Pl.x 836/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
art.85, alineatul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2005,
pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată
cu modificări prin Legea nr.68/2006
7. Pl.x 835/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2)
din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale
8. PL.x 865/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
9. Pl.x 830/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
10. P.L.X 858/2006 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale
11. P.L.X 693/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor
care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961
12. P.L.X 909/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.
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La dezbateri participă ca invitaţi:
D-l Mihai Şeitan – preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale
D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei
D-na Veronica Dobre – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei
D-na Gabriela Mateescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei
D-na Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei
D-l Mircea Oancea – preşedintele Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private
D-l Ion Giurescu – vicepreşedinte, Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private
D-l Tudor Moldovan – preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile
Administrate Privat din România
D-l Sorin Moise – director, Ministerul Afacerilor Externe
D-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice
D-na Aurora Hidec – consilier juridic, Ministerul Apărării
D-na Corina Raicu – consilier, Ministerul Sănătăţii Publice
D-l Varujan Vosganian – senator
D-na Atena Chiriac – director, Centrul Parteneriat pentru Egalitate
D-l Lucian Vasilescu – secretar CNSLR-Frăţia
D-l Petru Dandea – vicepreşedinte Cartel Alfa.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat a fost dezbătut în prezenţa
reprezentanţilor societăţii civile, ai Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale
şi Familiei şi ai altor organisme implicate în acest sistem.
Dl Mihai Şeitan, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale, a făcut o prezentare generală a principalelor
modificări aduse prin proiectul de lege aflat în dezbatere, arătând că acestea
se referă la:
 prezentarea cu claritate a etapelor de autorizare şi funcţionare,
precum şi a mecanismului de administrare a fondurilor de pensii;
 redefinirea claselor şi plafoanelor de investire în vederea eliminării
barierelor din calea liberei circulaţii a capitalurilor;
 relaxarea cerinţelor de capital social pentru administratorii
fondurilor de pensii, de la 5 milioane la 4 milioane lei;
 organizarea şi structurarea mai bună a fondului de garantare;
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 modificarea modului de calcul al comisioanelor astfel încât să fie
raportate la eficienţa administrării;
 abrogarea articolelor care se referă la înfiinţarea Comisiei de
Supraveghere a Pensiilor Private, care funcţionează deja potrivit
prevederilor O.U.G nr. 50/2005 privind înfiinţarea organizarea şi
funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Pensiilor Private,
aprobată cu modificări prin Legea nr.313/2005.
De asemenea, d-l Mihai Şeitan a informat că proiectul de lege
transpune prevederile Directivei Consiliului 98/49/EC din 29 iunie 1998
privind protejarea drepturilor de pensie suplimentare a persoanelor angajate
sau a lucrătorilor independenţi care se deplasează în Comunitatea Europeană.
D-na Atena Chiriac, directorul Centrului Parteneriat pentru Egalitate,
referindu-se la faptul că proiectul de lege nu este în măsură să soluţioneze
toate lacunele Legii nr.411/2004, arată că femeile pot fi dezavantajate de
privatizarea sistemului de pensii. Domnia sa a informat membrii comisiei că
Centrul Parteneriat pentru Egalitate a formulat o serie de observaţii care au
fost preluate şi susţinute ca amendamente de către d-na deputat Minodora
Cliveti.
D-na director Atena Chiriac a arătat că în lipsa unei specificări clare în
legislaţie, cel mai probabil fondurile de pensii administrate privat vor utiliza
tabele biometrice diferite pentru femei faţă de cele pentru bărbaţi, ca
justificare pentru speranţa de viaţă a femeilor la vârsta pensionării, care, în
medie, este mai mare decât cea a bărbaţilor. Astfel, dacă o femeie are
contribuţii de o valoare egală cu ale unui bărbat, fondul total acumulat se va
împărţi la un număr mai mare de ani decât în cazul bărbatului. Drept
consecinţă, pensia lunară a femeilor va fi mult mai mică decât cea a
bărbaţilor. Proiecţiile financiare făcute în Polonia, a cărei legislaţie este
foarte asemănătoare celei propuse în România, arată că pensia medie a
femeilor va scădea la aproximativ 55% din pensia medie a bărbaţilor, ţinând
seama de diferenţa de 5 ani existentă în vârsta de pensionare.
Sistemul de pensii private obligatorii trebuie să combine obiectivele
sociale ale sistemului de pensii (contribuţia la pensiile private obligatorii se
scade din contribuţia actuală la pensia publică) cu sistemul asigurărilor
private. Obiectivele sociale pe care sistemul de pensii trebuie să le
îndeplinească, precum combaterea sărăciei sau reducerea inegalităţilor
existente pe piaţa muncii, nu înseamnă plata unor pensii mai mici celor care
trăiesc mai mult.
D-l Petru Dandea, vicepreşedinte al Cartelului Alfa, arată de
asemenea, că atât Legea nr.411/2004 cât şi actualul proiect au o serie de
lacune care, dacă nu vor fi rezolvate, vor conduce la pierderi din conturile
pensionarilor care nu vor putea fi niciodată recuperate. Domnia sa doreşte să
ridice problema femeilor care, aflate în concediu de maternitate sau de
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creştere a copilului, nu contribuie la sistem, iar banca va continua să ia
comisioane din conturile lor.
D-l Mihai Şeitan constată că funcţionarea acestui sistem nu s-a înţeles
şi ar trebui studiat mai atent. Egalitatea de şanse nu înseamnă ca participanţii
să aibă rezultate egale ci să aibă posibilităţi egale de participare la un fond.
Acest sistem nu este un sistem de solidaritate socială. Faptul că o parte din
contribuţie provine din Pilonul I nu înseamnă că vor fi preluate şi principiile
acestui pilon.
D-l Tudor Moldovan, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile
Administrate Privat din România apreciază că trebuie să se treacă de la riscul
îmbătrânirii către un sistem investiţional, dacă discriminarea este o
problemă, ar trebui ca ONG-urile să vină cu soluţii.
D-l Mircea Oancea, preşedintele Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private consideră că este necesară adoptarea acestui
proiect de lege cu toate corecţiile care vor fi considerate oportune.
D-l Ion Giurescu, vicepreşedintele Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private arată că în toată lumea se merge pe o
diversificare a sistemelor de pensii, dar se pare că noi ne lovim mereu de
aceleaşi temeri care nu ne lasă să avansăm deloc. Domnia sa, fiind un bun
cunoscător al sistemului public de pensii, care nu dispune de bani suficienţi
întotdeauna, susţine că soluţia este dezvoltarea sistemelor alternative.
D-l deputat Marian Sârbu şi-a exprimat mulţumirea că se fac dezbateri
împreună cu societatea civilă pe baza acestui proiect de Lege şi a subliniat
necesitatea avizării acestui proiect de către Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci, care este în măsură să aprecize oportunitatea acestor modificări.
D-l deputat Alexandru Mocanu a informat membrii comisiei că
proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Comisia pentru buget, în
forma prezentată de Senat, iar avizul urmează să fie trimis în cursul
săptămânii.
Având în vedere dezbaterile, d-l preşedinte Stelian Duţu a propus ca în
decurs de o săptămână toate instituţiile interesate să trimită la comisie
propunerile de modificare, sub forma unor amendamente, pentru a putea fi
discutate în plenul comisiei, având în vedere şi faptul că termenul de
depunere a raportului este 7 decembrie 2006.
Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală
a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile
consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate a fost prezentat
comisiei de către d-l Sorin Moise, director în cadrul Ministerului Afacerilor
5

Externe. Domnia sa a arătat că ordonanţa nu prevede creşteri salariale, ci
adoptarea ei a fost necesară pentru corelarea dispoziţiilor Legii nr.495/2004
cu prevederile altor acte normative incidente apărute după intrarea acesteia în
vigoare.
La dezbaterea pe articole au fost formulate amendamente, care vor fi
redate în raportul comisiei. Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale a fost respinsă, cu unanimitate de voturi.
Dl Mihai Şeitan, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale, a arătat că abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92
ar conduce la o discriminare pozitivă a beneficiarilor acestei prestaţii faţă de
cei care se pensionează la vârsta standard de pensionare, iar admiterea
cumulului de pensie cu venituri salariale ar diminua scopul acordării unei
astfel de prestaţii.
De asemenea, domnia sa a apreciat că eliminarea prevederii conduce la
o creştere semnificativă a numărului de pensionari anulând prevederile de
creştere graduală a vârstelor standard de pensionare.
Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 79 alin.(2) din
Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin:
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.124 din 2 octombrie 2002;
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr.4
din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr.232 din 31 mai 2003; LEGEA nr.519 din
03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004; LEGEA nr.512 din
22 noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie 2004; ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr.144 din 18 octombrie 2005 a fost prezentată de către
domnul deputat Marian Sârbu, în calitate de iniţiator.
Domnia sa a arătat că alin.(2) al art.79 din Legea nr.76/2002 prevede
ca subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă din bugetul asigurărilor
pentru şomaj şi din alte surse, în perioada 1 aprilie – 31 octombrie să se facă
în proporţie de 70% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
În felul acesta, consiliile locale sunt obligate să suporte atât diferenţa de
30%, cât şi contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori. Neavând
însă posibilitatea să suporte aceste cheltuieli, consiliile locale renunţă a
priori la subvenţiile puse la dispoziţie prin Legea nr.76/2002 tocmai într-o
perioadă a anului în care ar avea cea mai mare nevoie de ele. Ţinând seama
de cele prezentate, domnul deputat consideră că este oportună stabilirea
cuantumului lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu
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contract individual de muncă din rândul şomerilor, la nivelul salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată.
D-na Veronica Dobre, director în cadrul Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, a arătat că o consecinţă imediată a acestei
propuneri ar fi reducerea numărului beneficiarilor acestei subvenţii deoarece
aceeaşi sumă ar putea fi acordată unui număr mai mic de persoane în plus
dacă s-ar pune problema majorării fondurilor. Această majorare ar genera
implicaţii financiare deosebite asupra bugetului asigurărilor pentru şomaj
pentru anul 2007, în condiţiile în care la fundamentarea acestuia nu s-au avut
în vedere cuantumurile majorate propuse, iar iniţiatorul nu a identificat
sursele de finanţare în eventualitatea adoptării acestei iniţiative legislative,
încălcându-se astfel atât prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia
României, cât şi cele ale art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă înregistrându-se 6
voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
În legătură cu propunerea legislativă pentru modificarea art.4 al
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 a celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, d-l deputat Karoly Kerekes, în calitate de iniţiator, a arătat că,
pentru a se înlătura inechitatea conform căreia numai categoria soţului
supravieţuitor al persoanei care a avut domiciliu obligatoriu nu beneficiază
de drepturile instituite prin Decretul-Lege nr.118/1990, este necesară
modificarea art.4 din acest act normativ în sensul includerii în categoria
persoanelor beneficiare şi a soţului supravieţuitor al persoanei care a avut
domiciliu obligatoriu.
Propunerea legislativă a fost dezbătută şi adoptată cu amendamente,
cu unanimitate de voturi. Amednamentele vor fi redate în raportul comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.85,
alineatul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2005, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări
prin Legea nr.68/2006, a fost respinsă cu 15 voturi pentru şi o abţinere,
întrucât s-a considerat că persoanele având statutul de şomer şi vârste
cuprinse între 35 şi 45 de ani deţin o deplină capacitate fizică şi psihică de a
presta muncă, potrivit legii, îndeplinind toate premisele de a atinge nivelul
maxim al experienţei profesionale în domeniul specific de pregătire şi, pe
cale de consecinţă, aceste persoane nu reprezintă o categorie defavorizată,
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greu încadrabilă pe piaţa forţei de muncă, care să justifice adoptarea unor
măsuri de stimulare a angajatorilor pentru a le încadra în muncă.
Propunerile legislative înscrise la punctele 7 şi 9 pe ordinea de zi au
fost discutate împreună, întrucât au acelaşi obiect de reglementare, şi anume
modificarea şi completarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările
şi completările ulterioare.
D-l Mihai Şeitan, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale a arătat că procedurile propuse de iniţiatori nu
sunt fezabile deoarece vizează în general perioade anterioare anului 1960
pentru care nu există date statistice care să poată asigura stabilirea
echivalentelor salariilor funcţiilor deţinute sau date statistice referitoare la
salariile medii pe ramuri de activitate, cu atât mai mult cu cât nu exista un
cadru legislativ unitar privind salarizarea. În lipsa unor reglementări şi a unor
date statistice, soluţiile propuse ar necesita, pentru aplicare, adoptarea unor
măsuri arbitrare greu de fundamentat juridic, de natură a genera nemulţumiri
şi dezechilibre. De asemenea, domnia sa consideră că nu trebuie neglijat
faptul că, astfel de măsuri ar conduce în mod automat la creşterea punctajului
mediu anual deoarece nici una dintre persoanele aflate în astfel de situaţii nu
ar fi interesate să procure dovezi cu privire la salarii.
Totuşi, d-l preşedinte Mihai Şeitan a informat membrii comisiei că la
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei există preocuparea de a
rezolva această problemă, care a fost semnalată în repetate rânduri de către
pensionari. În acest sens, se lucrează la act normativ de modificare, ce are la
bază un program algoritmic, pornind de la salariul înscris în cartea de muncă
şi ajungând la salariul minim pe economie care este luat în calcul la ora
actuală. De asemenea, domnia sa a mai informat membrii comisiei că s-a
realizat deja o simulare pentru un judeţ şi se speră ca în ianuarie să fie
posibilă modificarea alin.(2) al art. 161 printr-o ordonanţă de urgenţă.
Supuse la vot, propunerile legislative au fost respinse înregistrându-se
pentru fiecare 7 voturi pentru şi 4 abţineri.
Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.19/2000 în
sensul introducerii, începând cu data 1 ianuarie 2007, a unei noi categorii de
pensie, respectiv „pensia de veteran de război”. Aceasta ar urma să fie
acordată persoanelor declarate astfel conform legii, la împlinirea vârstei
standard sau a vârstei standard redusă, în cuantum egal cu venitul minim pe
economie garantat în plată, indiferent de stagiul de cotizare, dacă veteranul
de război nu a optat sau nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea unei alte
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categorii de pensii în cuantum superior sau cel puţin egal cu venitul minim
pe economie garantat în plată. Propunerea legislativă a fost respinsă,
înregistrându-se 7 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă.
D-na Georgeta Bratu, director în cadrul Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei a arătat că sistemul public de pensii este
bazat pe principiul contributivităţii, conform căruia drepturile de asigurări
sociale se cuvin în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.
În sistemul public, pensia este reglementată ca prestaţie destinată
înlocuirii veniturilor profesionale pierdute ca urmare a intervenirii unor
riscuri asigurate. Calitatea de veteran de război nu poate fi şi nu este un risc
asigurat în sensul art.7 din Legea nr.19/2000.
Doamna director a mai subliniat că drepturile acordate unor categorii
de persoane în virtutea calităţii acestora se stabilesc prin legi speciale. Astfel,
drepturile de care beneficiază veteranii de război sunt reglementate prin
Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor,
veteranilor şi văduvelor de război, Legea nr.44/1994 privind veteranii de
război şi Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R. În prezent, veteranii
beneficiază de venituri diferenţiate, determinate de întinderea perioadei în
care au luptat pe front şi de ierarhia decoraţiilor conferite, iar acordarea unei
„pensii de veteran de război” ar însemna ignorarea efortului depus în război.
În urma dezbaterilor, s-a desprins ideea că această iniţiativă legislativă
ar produce inechităţi faţă de beneficiarii sistemului public de pensii ale căror
drepturi de asigurări sociale se bazează pe contribuţiile de asigurări sociale
plătite, condiţie care nu este îndeplinită de toţi veteranii.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 19501961 a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în vederea
reexaminării şi întocmirii unui nou raport, în temeiul art.70 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor.
În urma reexaminării şi luând în considerare şi adresa ministrului
muncii, solidarităţii sociale şi familiei, membrii comisiei au hotărât, cu 10
voturi pentru şi 5 abţineri, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a
propunerii legislative, exprimată în raportul comisiei nr.525/12.10.2006 şi
în raportul suplimentar nr.595/02.11.2006.
Ca argumente, s-a menţionat că detaşamentele de muncă din cadrul
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii au fost înfiinţate de regimul
comunist pentru tineri care nu prezentau încredere faţă de regimul opresiv şi
nu aveau origine socială sănătoasă, provenind din părinţi deţinuţi politic,
ofiţeri şi subofiţeri care au luptat împotriva URSS, chiaburi, preoţi, doctori,
profesori, cadre universitare, studenţi care trebuiau oprimaţi. Regimul de
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muncă forţată din aceste detaşamente era asemănător celui din lagărele de
muncă fascisto-comuniste, respectiv de exterminare, fizică şi psihică a
acestor tineri.
Deosebirea esenţială dintre persoanele care au efectuat stagiul militar
în cadrul DGSM şi cele care l-au efectuat în unităţile militare este dată de
statutul fiecărei categorii şi nu de activitatea în sine, desfăşurată în perioada
respectivă.
Munca în DGSM a fost remunerată, în timp ce soldaţii nu primeau
decât soldă. Înaintările în grad în cadrul DGSM erau aprobate de directorul
instituţiei, acestea nefiind recunoscute de Ministerul Forţelor Armate, în timp
ce militarii în termen erau avansaţi în grad, conform reglementărilor în
vigoare la acea dată.
Militarii în termen care au desfăşurat activităţi în economia naţională,
în acea perioadă, nu au fost încadraţi în structuri speciale în afara organizării
forţelor armate, ci au făcut parte din unităţi militare, au purtat uniformă
militară, au îndeplinit planul pregătirii de luptă şi au depus jurământul
militar, fapt pentru care aceştia nu pot fi asimilaţi persoanelor recrutate în
detaşamentele de muncă din cadrul Serviciului Muncii.
Desfiinţarea DGSM în ianuarie 1961 nu a determinat încetarea
activităţii în unităţile militare, iar aplicarea prevederilor Legii nr.309/2002
persoanelor care au efectuat stagiul militar în perioada 1950-1961 în
aceste unităţi, ar conduce la noi inechităţi şi forme de discriminare, atât în
rândul militarilor conscriptibili care au desfăşurat acelaşi gen de activităţi
şi în aceleaşi condiţii după anul 1961, cât şi al militarilor care au fost
încadraţi în structuri cu misiuni de luptă şi instrucţie, al celor care
executau şi alte lucrări în economia naţională (construcţii şi exploatare căi
ferate, construcţii şi întreţinere porturi, drumuri şi poduri, strânsul recoltei
sau alte activităţi conexe domeniului agriculturii sau industriei) şi care,
într-un fel sau altul, au înfruntat greutăţile serviciului militar.
Totodată, s-a precizat că prin Decizia nr.160/01.04.2004 Curtea
Constituţională apreciază că dispoziţiile Legii nr.309/2002 referitoare la
categoria de beneficiari sunt constituţionale, întrucât "este dreptul suveran al
statului de a acorda despăgubiri unor persoane, cetăţeni români, de a stabili
categoriile de persoane, cuantumul despăgubiriior acordate, condiţiile care
trebuie îndeplinite pentru a beneficia de aceste drepturi".
Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin. (1) şi (2) din Legea
nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului
public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică a fost prezentat comisiei
de către domnul senator Varujan Vozganian, în calitate de iniţiator al legii de
bază.
10

Domnia sa a arătat că a fost necesară modificarea Legii nr.8/2006
pentru a elimina limitarea accesului la o indemnizaţie lunară a pensionarilor
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane
juridice de utilitate publică înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări prin Legea nr.246/2005. Astfel, pensionarii membri ai Uniunii
Artiştilor Plastici din România, Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din
România – UCMR şi Uniunii Scriitorilor din România, care au fost
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică în anii 1949 – 1950, să
poată beneficia de dreptul la o indemnizaţie lunară în condiţiile Legii
nr.8/2006.
Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentată, cu
unanimitate de voturi.
În ziua de 7 decembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18
deputaţi, lipsind d-na deputat Adina Ioana Vălean (grup parlamentar PNL) –
delegaţie.
Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup
parlamentar PD - ministru) participă d-l deputat Alexandru Mocanu, în locul
d-lui deputat Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL - ministru
delegat) participă d-na deputat Monica Ştirbu, iar în locul d-lui deputat
Mircea Dumitru Coşea (grup parlamentar PNL – delegaţie) participă d-l
deputat Emilian Frâncu.
Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar,
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan
Cindrea, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Ioan
Furo, Valentin Adrian Iliescu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela
Nedelcu, Adrian Miuţescu, Alexandru Mocanu, Monica Ştirbu şi Emilian
Frâncu.
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu,
preşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, ca pe ordinea de zi să fie
înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar (PL.x
865/2006).
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Proiectul de lege a fost trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie, în vederea întocmirii unui
raport comun.
În urma dezbaterilor în plenul comisiei noastre, proiectul de lege a fost
aprobat în forma prezentată, cu unanimitate de voturi, urmând a se face o
notificare în scris Comisiei pentru sănătate şi familie, în care să se precizeze
soluţia adoptată.

Preşedinte,
Stelian DUŢU

Secretar,
Karoly KEREKES
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