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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 11 iunie 2002

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 iunie 2002 între orele 1400 �
1830, având următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă privind sistemul naţional de pensii
2. Proiectul de lege privind ratificarea Acordului între România şi Regatul
Ţărilor de Jos pentru exportul prestaţiilor de securitate socială, semnat la
Bucureşti la 13 noiembrie 2001

3. Proiectul de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
4. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer.

În deschiderea lucrărilor, d-na preşedinte Smaranda Dobrescu propune
plenului Comisiei organizarea, în zilele de 10 iulie şi 21 august 2002, a unei
dezbateri asupra proiectului de lege al noului Cod al Muncii, cu participarea
reprezentanţilor partidelor parlamentare, ministerelor, sindicatelor şi
patronatelor, organizaţiilor neguvernamentale, mass-media. Aceste dezbateri au
ca obiectiv completarea şi îmbunătăţirea proiectului guvernamental.

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.

În continuare, s-a trecut la dezbaterea iniţiativelor legislative şi proiectelor
de lege  înscrise pe ordinea de zi.

Propunerea legislativă înscrisă la punctul 1 al ordinii de zi, având ca
obiect de reglementare un nou sistem public de pensii, a fost respinsă cu
majoritate de voturi (3 abţineri), din următoarele considerente:
- Aceasta nu ţine seama de prevederile Programului de Guvernare pe perioada

2001 � 2004 şi nici de principiile în materie prevăzute de Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, intrată
în vigoare la 1 aprilie 2001, armonizată cu legislaţia comunitară.

- Prevederile iniţiativei legislative conduc la majorarea cheltuielilor cu pensiile
şi alte drepturi de asigurări sociale, fără să se ţină seama de principiul
contributivităţii şi fără a indica sursa acoperirii golului de venituri sau a
sporului de cheltuieli, conform cerinţelor Legii finanţelor publice nr.72/1996.



2

- Propunerea legislativă conţine reglementări proprii sistemului de pensii
pentru personalul din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, recent reglementat prin Legea nr.164/2001, creând astfel
paralelisme de legiferare.

- Iniţiatorul nu reglementează rolul şi atribuţiile Casei Naţionale de Pensii şi
Solidarităţii Sociale, deşi o învesteşte cu dreptul unic de a colecta şi gestiona
fondurile publice de pensii.

- Schimbarea criteriului actual de determinare a cuantumului pensiei cu
criteriul unic al �clasei de salarizare�, inexistent în legislaţia muncii, crează o
bulversare a activităţii acestui sector.

Proiectul de lege aflat la punctul 2 al ordinii de zi se înscrie în procesul
pregătirii aderării României la Uniunea Europeană, acordul aplicându-se tuturor
persoanelor îndreptăţite care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celor două
părţi contractante. Prestaţiile care vor fi exportate sunt: prestaţii în bani, pentru
boală şi maternitate, pentru invaliditate, în caz de bătrâneţe şi urmaşi şi alocaţiile
pentru copii.

Supus la vot, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma
prezentată.

Proiectul de lege înscris la punctul 3 al ordinii de zi a fost examinat şi
avizat favorabil, în forma prezentată de Senat, cu unanimitate de voturi.

Dezbaterea propunerii legislative înscrisă la punctul 4 al ordinii de zi a
fost amânată, membrii comisiei hotărând să trimită o adresă către Biroul
Permanent prin care să se solicite prelungirea termenului de depunere a
raportului, întrucât Guvernul pregăteşte elaborarea unui proiect de lege cu
acelaşi obiect de reglementare. În această situaţie, comisia doreşte ca dezbaterile
celor două proiecte de acte normative să aibă loc simultan.

Din numărul total al membrilor comisiei (21) au absentat d-l Marian
Sârbu � ministru, d-l Buzatu Dumitru, d-l Kerekes Karoly � delegaţie şi d-l
Valeriu Stoica.
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