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  La şedinţă au participat un număr de 9 deputaţi, absentând 
domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PDSR), Petre Ţurlea (PUNR) - concediu 
medical, Varga Attila (UDMR), Liviu Alexandru Mera (PD), Pintea Ioan 
(independent) şi Valeriu Stoica (PNL), care este membru al Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul Marţian Dan, preşedintele 
comisiei.  
  A participat ca invitată doamna Irina Moroianu-Zlătescu, 
directoare a Institutului Român pentru Drepturile Omului. 
  În deschiderea şedinţei s-a luat în dezbaterea discutarea 
propunerii legislative de la punctul 7 al ordinii de zi, propunerea legislativă 
privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor persoane. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, declarându-se 
împotriva acestei iniţiative legislative, a argumentat că aceasta este împotriva 
prevederilor legislaţiei europene şi mondiale şi vine într-un moment total 
nepotrivit, când România trebuie să-şi modifice legislaţia după cea europeană, 
dacă vrea să adere la Uniunea Europeană.  
  O altă problemă este că situaţia din ţară este considerată deja 
critică dacă ar fi să ne referim la faptul că în prezent numărul pensionarilor 
depăşeşte pe cel al angajaţilor.  

Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu a atras, la rândul său, atenţia 
că deşi Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, personal, nu vede când 
această lege ar putea deveni operaţională, deoarece la 1 aprilie 2001 va intra 
în vigoare Legea pensiilor.  În închiere, domnia sa a spus că nu vota pentru un 
aviz favorabil. 
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Domnul deputat Tănase Tăvală a considerat că deşi cele două 
categorii la care se referă conţinutul acestei propuneri legislative (minerii şi 
cei care lucrează în carierele de piatră) ar trebui să fie într-un fel protejate, 
date fiind repercursiunile pe care aceste îndeletniciri le au asupra sănătăţii 
celor care le practică, soluţia propusă nu rezolvă problemele reale. Soluţiile ar 
trebui să vină în domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, nu a scurtării 
duratei acesteia. 

O altă remarcă care ar sta la baza votului negativ al domniei sale 
a fost şi aceea că este anormal să faci o lege înainte de intrare în vigoare a 
legii fundamentale, care este legea pensiilor. 

Doamna directoare Irina Moroianu-Zlătescu, în cuvântul său, a 
apreciat că oricine ar fi tentat să spună că această propunere legislativă este 
bună, avându-se în vedere numărul mare de disponibilizaţi şi de şomeri din 
aceste două ramuri de activitate. Consiliul Economic şi Social spune, însă, 
clar, în avizul său, că în prezent nu există posibilităţi financiare pentru acest 
lucru. Singura soluţie viabilă ar fi cea oferită  de domnul deputat Tănase 
Tăvală, şi anume, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în aceste două domenii. 
Ideea care a stat la baza propunerii legislative este bună şi generoasă dar nu se 
poate materializa. 

Domnul deputat Marţian Dan a remarcat că argumentele de 
respingere sunt argumente cu greutate, dacă ar fi să ne referim la greutăţile 
prin care trece fondul de pensii. Totuşi, situaţia din minerit este catastrofală, 
plăţile compensatorii fiind de mult epuizate, iar locurile de muncă fiind 
inexistente. Unii mineri au ajuns să facă greva foamei în grup, iar alţii să 
toarne gaz pe ei şi să se autoincendieze în faţa primăriilor şi prefecturilor. 
Marea majoritate, vânzând ce mai aveau prin casă, au ajuns în acest moment 
muritori de foame. Astfel stând lucrurile, consideră domnia sa, Parlamentului 
îi revine sarcina să se aplece cu deosebită atenţie asupra acestor aspecte 
pentru a se găsi o rezolvare convenabilă. Este drept, a spus domnia sa, că 
această propunere este neglijent redactată, mai ales în ceea ce priveşte 
expunerea de motive. O altă lacună o constituie faptul că nu există o estimare 
asupra numărului de persoane care ar urma să beneficieze de prevederile 
acestei legi. Domnia sa este de părere că ar trebui ca discuţiile să fie amânate 
până la invitarea iniţiatorilor. 

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang crede că această 
formulă este bună, iniţiatorul fiind cel îndrituit să ofere o serie de explicaţii 
suplimentare. 

Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner consideră, la rândul 
său, că vina cea mai mare o poartă Guvernul Ciorbea, care a încurajat 
nemunca. Minerii, a spus domnia sa, şi-au tocat banii proveniţi din plăţile 
compensatorii, iar acum încep să-şi vândă lucrurile din casă pentru a-şi 
procura un minim de hrană, dar şi acestea se vor termina în scurt timp.  

Cu unanimtate de voturi, s-a decis amânarea discuţiilor şi 
invitarea iniţiatorului. 

 



 3

Următoarea propunere legislativă, propunerea legislativă privind 
alocaţia suplimentară pentru copiii din familiile monoparentale şi majorarea 
alocaţiei de stat pentru copii şi a alocaţiei suplimentare pentru familiile cu 
copii, a fost apreciată de către domnul deputat Tănase Tăvală ca oportună şi 
binevenită, dacă avem în vedere atât numărul redus de naşteri, precum şi 
sănătatea şi necesitatea şcolarizării acestor copii.  Nu trebuie uitat că una din 
cerinţele integrării României în structurile europene a fost îmbunătăţirea 
situaţiei copiilor. Propune un aviz favorabil. 

Doamna consilier Ecaterina Ivăncescu a relevat faptul că 
Guvernul trebuie să facă un efort pentru ajutorarea tuturor copiilor. Trebuie, 
totuşi, să se facă o precizare pe text care să se refere la fiecare categorie în 
parte, fixându-se nişte baremuri de venituri ale părinţilor. Există copii 
nerecunoscuţi în ceea ce priveşte paternitatea, iar alţii, care deşi sunt 
recunoscuţi sau au pensii de urmaş, nu pot ridica nici un ban deoarece 
părintele nu realizează sau nu a realizat nici un venit.  

Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a subliniat faptul că şi 
în cazul pensiilor alimentare părintele care are în îngrijire copilul trebuie, la 
fiecare majorare de salariu, să apeleze la instanţele de judecată pentru 
recalcularea acestora. Acesta este un argument în plus pentru a fi aprobată 
majorarea alocaţiilor, aceasta fiind singura sursă sigură de venit a copilului.  

S-a făcut şi o propunere de amendare, care constă din alăturarea 
unui text finalului art. 2 allin. (1): "şi pentru care din  motive temeinice nu li 
s-a putut stabili pensie de urmaş sau pensie de întreţinere". Amendamentul a 
întrunit majoritate de voturi: 6 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, în timp ce 
iniţiativa legislativă a primit un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

O altă propunere s-a făcut în sensul ca în aviz să se ceară 
comisiei sesizate în fond să se exprime asupra articolelor 12, 13 şi 14. 

La următorul punct înscris pe ordinea de zi, propunerea 
legislativă privind "Confiscarea averilor conducătorilor de întreprinderi, 
bânci, instituţii de stat şi organizaţii obşteşti care au adus prejudicii bugetelor 
naţionale în perioada 1990-1998 şi au datorii la acestea", domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner propune să fie invitat domnul deputat Ionescu, cel 
care a iniţiat propunerea legislativă, amânarea discuţiilor fiind acceptată de 
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru 
crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
modului de aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, domnii deputaţi Wittstock 
Eberhard-Wolfgang şi Tokay György au propus returnarea textului 
iniţiatorilor pentru reformulare, dată fiind superficialitatea cu care a fost 
elaborat textul.  

În final, s-a convenit amânarea discutării sale şi invitarea 
iniţiatorilor. 
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Ordinea de zi fiind epuizată, membrii comisiei au hotărât ca 
timpul afectat şedinţei din 31 august 2000 să fie dedicat studiului individual al 
proiectului   de   Lege   pentru   aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, pentru a fi dezbătut în cunoştinţă de cauză 
într-una din şedinţele viitoare ale comisiei. 
 
 
 
SECRETAR,     ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu     Chisnăr Atena 
 
 
 
1.  


