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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 7 noiembrie 2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 noiembrie 2001 între orele
9,00 � 12,00, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.189/2000 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

2. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive etnice de către regimurile de ocupaţie din Ardealul de Nord în
perioada 30 august 1940 � 25 octombrie 1944

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
60/1998 pentru modificarea art.1 alin.1 al Legii nr.51/1993 privind acordarea
unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru
considerente politice în perioada anilor 1945 � 1952 �  reexaminare în
vederea întocmirii unui raport de înlocuire

AVIZARE
4. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii
Comerciale Combinatul Siderurgic �SIDEX� � S.A. Galaţi   

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

 Participă ca invitaţi:
1. Dna Gabriela Pop � consilier în cadrul Ministerului Justiţiei;
2. Dl deputat Vasile Moiş
3. Dl deputat Cornel Popa
Domnul vicepreşedinte Dumitru Buzatu a propus membrilor comisiei ca

cei doi iniţiatori ai propunerilor legislative înscrise la punctele 1 şi 2 de pe
ordinea de zi să-şi prezinte motivele pentru care au elaborat iniţiativele mai sus
amintite. Atât dl deputat Vasile Moiş cât şi dl. deputat Cornel Popa au subliniat
faptul că în teritoriu, unele direcţii judeţene de muncă au respins cererile
persoanelor care solicitau   drepturile ce li se cuveneau conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
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persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 1
septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea
189/2000. Este vorba, în principal, de populaţia românească aflată pe teritoriul
Ardealului de Nord cedat în urma Dictatului de la Viena. De aceea, dl deputat
Vasile Moiş a propus completarea ordonanţei mai sus menţionate cu un nou
articol care să includă printre beneficiari şi pe românii din Ardealul de Nord.

Dl deputat Cornel Popa a iniţiat o propunere referitoare la acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile de
ocupaţie din Ardealul de Nord în perioada 30 august 1940 � 25 octombrie 1944,
dar aceasta apare ca o reglementare paralelă cu cea conţinută în Ordonanţa
Guvernului nr.105/1999. Dl deputat Dumitru Buzatu propune iniţiatorilor să se
pună de acord asupra unei soluţii unice privind acordarea unor drepturi
românilor din Ardealul de Nord şi în acest sens urmează să fie informat
Ministerul de Externe, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice
pentru a-şi formula un punct de vedere necesar elaborării raportului.

Dezbaterea ambelor propuneri legislative a fost amânată până la primirea
acestor puncte de vedere.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 60/1998 pentru modificarea art.1 alin.1 al Legii nr.51/1993 privind acordarea
unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente
politice în perioada anilor 1945 � 1952 a fost dezbătut în prezenţa doamnei
Gabriela Pop, care a solicitat majorarea cuantumului acordat magistraţilor
înlăturaţi din justiţie. Propunerea de majorare a fost acceptată şi de Ministerul
Finanţelor Publice prin punctul de vedere trimis comisiei. Amendamentul
formulat de reprezentantul ministerului justiţiei a fost însuşit de dl deputat
Gheorghe Barbu şi a fost acceptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii
Comerciale Combinatul Siderurgic �SIDEX� � S.A. Galaţi a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.

Din numărul total al membrilor comisiei (19), a absentat dl Marian Sârbu
� ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă
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