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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 2 şi 3 septembrie 2003

În ziua de 2 septembrie 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu � ministru delegat şi domnul
deputat Virgil Popa  � grup parlamentar PSD � delegaţie

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic şi consular � P.L. nr.359/2003

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 -
1961� P.L. nr.258/2002
AVIZARE

3. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de informatician � P.L.
nr.123/2003

4. Propunere legislativă privind reinserţia socială a cetăţenilor români de etnie
romă � P.L. nr. 214/2003

5. Proiectul legii asigurărilor private de sănătate � P.L. nr.392/2003
Proiectul legii asigurărilor private de sănătate este dezbătut şi avizat

favorabil cu unanimitate de voturi, cu un amendament preluat din avizul
Consiliului Economic şi Social.

În continuare este dezbătută propunerea legislativă privind reinserţia
socială a cetăţenilor români de etnie romă. Aceasta a fost avizată favorabil cu 14
voturi pentru şi o abţinere, cu recomandarea ca la întocmirea raportului, comisia
sesizată pe fond cu dezbaterea prezentei propuneri legislative, respectiv
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, sa
aibă în vedere observaţiile Consiliului Legislativ.

În ziua de 3 septembrie 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18
deputaţi, lipsind domnii deputaţi Marian Sârbu � ministru delegat şi domnul
deputat Virgil Popa  � grup parlamentar PSD � delegaţie

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

La lucrările comisiei participa ca invitaţi:
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1. Doamna Georgeta Gheorghe � director în cadrul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei

2. Doamna Maria Leancă � expert în cadrul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei

3. Domnul Szilagyi Zsolt � deputat UDMR Bihor
4. Domnul Ion Diaconu � Secretar general în cadrul Ministerului

Afacerilor Externe
5. Domnul Augustin Berindeanu � ambasador
6. Doamna Elena Şerbănescu � secretar în cadrul Ministerului Afacerilor

Externe
Dezbaterile încep cu propunerea legislativă pentru completarea Legii

nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950 � 1961. Aceasta este susţinută de către Domnul deputat Szilagyi
Zsolt, în calitate de iniţiator. Domnia sa arată că în urma numeroaselor sesizări
şi a raspunsurilor primite de la MMSSF s-a constatat că este necesară
introducerea unui alineat nou în textul Legii nr.309/2002 care să specifice clar
faptul că nu trebuie percepute taxe pentru eliberarea actelor doveditoare ale
calităţii de beneficiar al legii.

Dl deputat Gheorghe Suditu face menţiunea ca propunerea cuprinsă în
avizul Consiliului Legislativ să fie însuşita  de către comisie, în sensul ca după
alineatul (3) al articolului 6 să fie introdus un alineat nou, (31).

Acest amendament, ca şi propunerea legislativă, per ansamblu, au fost
acceptate cu 13 voturi pentru şi o abţinere.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic
şi consular a fost prezentat de dl secretar general Ion Diaconu. Domnia sa
subliniază necesitatea acestei ordonanţe în sensul că pensiile, fiind foarte mici,
nu reflectă importanţa şi contribuţia muncii prestate de către personalul
diplomatic şi consular care şi-a desfăşurat activitatea în Ministerul Afacerilor
Externe, precum şi de către cei care au desfăşurat activitate de comerţ exterior
în ţară şi în străinătate.

Dl deputat Eugen Popescu doreşte să afle dacă beneficiarii acestei
ordonanţe sunt persoane care şi-au desfaşurat activitatea în cadrul a 5 ministere,
aşa cum reiese din art. 4.

Dl Secretar general Ion Diaconu a explicat că în textul art.4 este vorba de
un istoric al aceleiaşi instituţii a cărei denumire s-a schimbat în timp, numărul
beneficiarilor rămânând acelaşi.

In continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole.
În cursul dezbaterilor s-au formulat următoarele amendamente:
- art.1 � introducerea unui nou alineat, ca alin.(3), cuprinzând literele a),

b), c) şi d) � amendament propus de d-nii deputaţi Gheorghe Suditu,
Longher Ghervazen şi Pavel Todoran şi acceptat cu 9 voturi pentru şi
3 voturi împotriva la lit.a), 10 voturi pentru, 2 împotrivă şi 2 abţineri
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la lit.b), 9 voturi pentru, 3 împotrivă şi 3 abţineri la lit.c) şi 10 voturi
pentru, 3 împotrivă şi o abţinere la lit.c).

- art.2 � amendament propus de d-na deputat Maria Apostolescu şi
respins cu 9 voturi pentru respingere şi 6 voturi împotrivă.

- art.3 alin.(1) � amendament propus de d-na deputat Smaranda
Dobrescu şi dl deputat Dumitru Buzatu şi acceptat cu 9 voturi pentru
şi 6 împotrivă

- art.4 alin.(3) � amendament propus de d-na deputat Smaranda
Dobrescu şi dl deputat Dumitru Buzatu şi acceptat cu 9 voturi pentru
şi 6 împotrivă

- art.4 � introducerea unui alineat nou, ca alin.(5) - amendament propus
de d-nii deputaţi Gheorghe Suditu şi Longher Ghervazen şi acceptat
cu 9 voturi pentru, 5 împotrivă şi o abţinere

- după art. 4, d-nii deputaţi Gheorghe Suditu şi Longher Ghervazen
propun introducerea unui articol nou, ca art.41  - amendament acceptat
cu 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3 abţineri

- art.8 � introducerea unui nou alineat, ca alin.(2) - amendament propus
de d-nii deputaţi Gheorghe Suditu şi Longher Ghervazen şi acceptat
cu 9 voturi pentru, 4 împotrivă şi 2 abţineri.

- art.9 � amendament propus de dl deputat Longher Ghervazen şi
acceptat cu 9 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă

- art.12 � amendament propus de dl deputat Longher Ghervazen şi
acceptat cu 9 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.

Per ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente cu 9
voturi pentru, 4 împotrivă şi 2 abţineri.

Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de informatician a
fost dezbătută şi a fost avizată negativ cu 8 voturi pentru respingerea ei şi 6
împotrivă, din următoarele considerente:

La nivel comunitar, până în prezent nu a fost elaborat un act normativ
sectorial care să reglementeze profesia de informatician, ceea ce contravine
Directivei nr.89/48/CE privind sistemul general de recunoaştere a diplomelor de
licenţă acordate pentru o perioadă de formare profesională de cel puţin 3 ani.

Clasificarea ocupaţiilor în trei mari categorii de lucrători (aşa cum se face
referire în expunerea de motive) este foarte greu de separat, iar în domeniul
informaticii există o mare diversitate de ocupaţii. Sfera de aplicare a dispoziţilor
cuprinse în propunerea legislativă nu este bine delimitată prin definirea noţiunii
de ″informatician″.

     PREŞEDINTE,    SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU  Pavel Todoran


