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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 13 şi 14 decembrie 2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 decembrie 2001 între orele
9,00 � 11,30, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război

2. Proiect de Lege privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor
3. 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

4. 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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2000 privind
îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite
pe lângă Ministerul Culturii

AVIZARE
6. Propunere legislativă privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs

valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii
Române de Comerţ Exterior, potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31
dec.1989

7. Propunere legislativă privind instituţiile publice de spectacole şi concerte

În ziua de 11 decembrie 2001 s-au studiat, individual, proiectele de lege
înscrise pe ordinea de zi, urmând  ca dezbaterea lor pe articole să înceapă în
următoarea şedinţă.
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În ziua de 13 decembrie 2001 lucrările comisiei s-au desfăşurat între
orele 13,30 � 16,30, dezbătându-se iniţiativele înscrise pe ordinea de zi.

Lucrările comisiei au fost conduse de dna deputat Smaranda Dobrescu �
preşedintele comisiei.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- Domnul senator Ioan Pop De Popa
- Doamna Georgeta Gheorghe � director general în cadrul Ministerului Muncii
şi Solidarităţii Sociale

- Domnul Cătălin Manea din cadrul Direcţiei Legislaţie a Ministerului Culturii.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor
de război a fost dezbătut în prezenţa domnului senator Ioan Pop De Popa,
iniţiatorul acestui proiect de Lege. Domnia sa a arătat că prin acest proiect de
Lege s-a conturat necesitatea corectării şi îmbunătăţirii unor prevederi ale Legii
nr. 44/1994, avându-se în vedere extinderea unor drepturi la văduvele de
veterani de război care nu s-au recăsătorit, precum şi acordarea unui sprijin mai
consistent veteranilor de război cu afecţiuni medicale grave.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a propus trecerea la discuţia pe
articole a acestui proiect de lege. Au fost formulate amendamente la punctele 1,
3, 5, 6 şi art. II, precum şi la articolul 15 litera e) din Legea nr.44/1994.

Amendamentele au fost făcute de domnii deputaţi Kerekes Karoly,
Smaranda Dobrescu, Valentin Adrian Iliescu şi Adrian Mărăcineanu.

Domnul deputat Kerekes Karoly propune eliminarea textului punctului 1.
Amendamentul a fost acceptat cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri.

La punctul 3 doamna preşedinte Smaranda Dobrescu propune eliminarea
din textul literei b) a ultimelor două alineate. Amendamentul a fost acceptat cu
unanimitate de voturi.

D-na deputat Smaranda Dobrescu şi dl deputat Valentin Adrian Iliescu
propun modificarea punctului 5. Amendamentul este acceptate cu unanimitate
de voturi.

La punctul 6, domnul deputat Adrian Mărăcineanu propune înlocuirea
sintagmei �locuri de veci� cu sintagma �locuri de înhumare� şi completarea
textului cu sintagma �incinerarea, după caz�, iar doamna deputat Smaranda
Dobrescu a propus eliminarea sintagmei �proprietate publică�. Amendamentele
sunt acceptate cu unanimitate de voturi.

La propunerea domnului deputat Adrian Valentin Iliescu a fost eliminat
articolul II, cu unanimitate de voturi.

Amendamentele vor fi redate în raportul comisiei.
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La proiectul de Lege privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor
au avut loc dezbateri generale în prezenţa doamnei director general Georgeta
Gheorghe, care a arătat faptul că la baza întocmirii proiectului de Lege aflat în
discuţie a stat Legea nr.13/1972 a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

Necesitatea elaborării unei noi Legi care să reglementeze activităţile
desfăşurate de către asociaţiile de pensionari a reieşit din faptul că Legea mai
sus menţionată prin conţinutul unor articole a devenit caducă,  iar Legea
nr.23/2000 nu se referă la specificul CARP-urilor.

În cadrul dezbaterilor generale, doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a
ridicat problema persoanelor care pot fi membre ale CARP-urilor. Domnia sa a
arătat că  salariaţii cu contract de muncă pe durată nedeterminată ai CARP-urilor
şi alţi colaboratori ai acestora nu pot fi membri, deoarece prin aceasta s-ar depăşi
scopul şi filosofia legii.

În legătură cu beneficiarii de ajutor social s-a ridicat problema dacă
aceştia pot dobândi calitatea de membri CARP, aceasta urmând a fi clarificată
într-o şedinţă viitoare când vor fi reluate dezbaterile asupra acestui proiect de
lege, în prezenţa iniţiatorilor.

Propunerile legislative înscrise la punctele 3 şi 4 pe ordinea de zi au fost
discutate şi s-a hotărât cu unanimitate de voturi respingerea acestora întrucât în
ambele domenii de reglementare prevăzute în propunerile aflate în dezbatere
există deja acte normative în vigoare, care se aplică persoanelor la care se face
referire, respectiv Decretul-Lege nr.118/1990 şi Ordonanţa Guvernului
nr.105/1999, aşa cum a fost modificată prin Legea de aprobare nr.189/2000.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2000
privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate
constituite pe lângă Ministerul Culturii aflat la punctul 5 pe ordinea de zi a fost
discutat în prezenţa domnului Cătălin Manea, reprezentantul Ministerului
Culturii. Acesta a arătat că aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2000 a fost
suspendată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.295/2000 pentru
suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale
Guvernului.

Ulterior, Ordonanţa nr.22/2000 a rămas fără obiect întrucât problematica
modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă
Ministerul Culturii şi Cultelor a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor,
cinematografiei şi dreptului de autor.

Pentru aceste motive, proiectul de Lege a fost respins cu unanimitate de
voturi.
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 În ziua de 14 decembrie 2001 lucrările comisiei s-au desfăşurat între
orele 9,30 � 11,30 şi au fost conduse de dna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

Propunerea legislativă privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs
valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii
Române de Comerţ Exterior, potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31
dec.1989, aflat la punctul 6 pe ordinea de zi a fost discutată şi avizată favorabil,
cu unanimitate de voturi.

Dezbaterea propunerii legislative privind instituţiile publice de spectacole
şi concerte, aflată la punctul 7 pe ordinea de zi, a fost amânată în vederea
studierii prevederilor cu privire la salarizare ce vor fi eliminate din textul
propunerii legislative ca urmare elaborării noii legi a salarizării de către Guvern.

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în cele 3 şedinţe de
comisie, a absentat dl Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă
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