
1

Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 17.04. 2002

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, lipsind domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dl deputat Virgil Popa �
grup parlamentar PSD şi dl deputat Valeriu Stoica � grup parlamentar PNL.

La şedinţa comisiei participă ca invitaţi:
1. Dl Laurenţiu Ungureanu � director general în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale;
2. Dna Cecilia Sebe � expert Direcţia Relaţia cu Parlamentul în cadrul

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
3. Dl Cristian Toma � director general în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale;
4. Dna Georgeta Gheorghe - director general în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale;
5. Dl Dumitru Bulumete � secretar de stat în cadrul Ministerului pentru

Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,

preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.189/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi
soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control
întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi alte
Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii;

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de
reorganizare a sectorului producţiei de apărare;   

3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de
reorganizare a sectorului producţiei de apărare;

AVIZARE
4. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

meşteşugăreşti.   
Proiectul de lege înscris la pct.1 pe ordinea de zi a fost discutat în

prezenţa domnului director Cristian Toma, domnia sa prezentând motivele care
au condus la elaborarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2001.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuţiilor
de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse
prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de
Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii, ca
urmare a trecerii activităţii de control la Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate prin scrisoarea de
intenţie şi Memorandumul Tehnic de Înţelegere convenit cu reprezentanţii
Fondului Monetar Internaţional.

In continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole. Au fost aduse
amendamente la: art.I, titlul ordonanţei, art.1, art.2, art.3, art.4, art.6, art.9,
art.18, art.25, art.26, art.27, art.30 şi art.II � amendamente formulate de dna
preşedinte Smaranda Dobrescu, dnii deputaţi Dumitru Buzatu, Gheorghe Barbu
şi Karoly Kerekes.

Per ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente, cu 15
voturi pentru şi 2 împotrivă.

Proiectele de lege înscrise la pct.2 şi 3 pe ordinea de zi au fost prezentate
de dl director Laurenţiu Ungureanu, domnia sa arătând că ambele proiecte au
acelaşi obiect de reglementare, urmând ca prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.15/2002 să fie preluate ca amendamente în cadrul Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.170/2001. Ambele proiecte reglementează acordarea
unor venituri de completare salariaţilor din unităţile sectorului producţiei de
apărare în perioadele de restrângere a activităţii, precum şi persoanelor
disponibilizate din acest sector, începând cu 15 februarie 2002.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de
reorganizare a sectorului producţiei de apărare a fost dezbătut, formulându-se
amendamente la următoarele articole: art.2, art.4 şi Anexele 1 şi 2, textele fiind
preluate din OUG nr.15/2002.

Proiectele de lege au înregistrat 16 voturi pentru şi câte 1 vot împotrivă.
În legătură cu proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea

cooperaţiei meşteşugăreşti s-au purtat discuţii în prezenţa d-lui secretar de stat
Dumitru Bulumete. Domnia sa arată că la elaborarea proiectului de lege s-a ţinut
seama de istoricul activităţii cooperatiste, în anul 1998 dându-i-se forma care a
şi trecut de Senat în luna iunie a aceluiaşi an. Prevederile proiectului de lege
sunt puse de acord în materia specifică cu exigenţele Ministerului Finanţelor
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Publice, discuţii amănunţite în domeniu purtându-se în cadrul comisiilor
sesizate pe fond.

Dl deputat Gheorghe Barbu se interesează dacă în cadrul organizaţiilor
cooperatiste există şi angajaţi care nu sunt membrii cooperatori.

Dl Dumitru Bulumete afirmă că potrivit legii pot fi angajaţi, dar la ora
actuală nu există, toţi angajaţii fiind membrii cooperatori.

Dna preşedinte Smaranda Dobrescu arată că trebuie clarificată
modalitatea de încheiere a convenţiilor între asociaţia cooperatistă şi membrii
cooperatori. Întrucât Secţiunea a 5 � a  care se referă la drepturile şi obligaţiile
membrilor cooperatori nu reglementeaza cu claritate modul de dobândire şi
încetare a calităţii de membru cooperator, domnia sa propune amendarea
articolului 69 în sensul detalierii condiţiilor de încadrare în muncă tocmai
pentru faptul că acestea nu intră sub jurisdicţia Codului Muncii.

Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
La propunerea doamnei  director Georgeta Gheorghe care a prezentat

punctul de vedere al MMSS în legătură cu acest proiect de lege, a fost formulat
amendamentul de eliminare a art.73 întrucât prevederile cuprinse în acest text
sunt reglementate în Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale.

Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

meşteşugăreşti a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran
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