Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 februarie 2008

În zilele de 12, 13 şi 14 februarie 2008 la lucrările comisiei sunt
prezenţi 16 deputaţi, lipsind domnul deputat Boşneac Samuel Valentin şi
domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL).
Sunt prezenţi următorii: Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă
– vicepreşedinte, Marian Sârbu – vicepreşedinte, Pavel Todoran –
secretar, Kerekes Karoly – secretar, Ionela Pop Bruchental, Stelian Duţu,
Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe Adrian Miuţescu, Iuliu Ioan Furo, Filonaş
Chiş, Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, Gabriela Nedelcu, Dan Constantin
Mocănescu-Coloros, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea.
Lucrările şedinţei din data de 12 februarie 2008 sunt conduse de
domnul deputat Marian Sârbu, vicepreşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1.

PLx 10/2008 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al
art.53 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi
supravegherea asigurărilor (avizare)

2.

Plx 886/2007 - Propunere legislativă pentru protecţia educaţională
specială a minorilor a căror părinţi se află la muncă în străinătate
(avizare)
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3.

Plx

900/2007

128/1997

a

-

Propunere

Statutului

legislativă

personalului

pentru

didactic,

modificarea
cu

Legii

modificările

şi

modificarea

şi

completările ulterioare (avizare)
4.

Plx

784/2007

-

Propunere

legislativă

pentru

completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru
activitatea de liber - profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi
din România (fond)
5.

Plx

785/2007

completarea
31/01/2007

-

Propunere

Ordonanţei
publicată

în

legislativă

Guvernului
Monitorul

pentru

României
Oficial,

modificarea
nr.10/2007

Partea

I

nr.80

şi
din
din

01/02/2000, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului
salarizat potrivit anexelor II şi III la Legea nr.154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate
publică (fond)
6.

Plx

786/2007

-

Propunere

legislativă

privind

modificarea

şi

completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar
pentru soţul supravieţuitor (fond)
7.

PLx 859/2007 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (fond)

8.

Plx 807/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.126 din
Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale (fond)

9.

Plx 808/2007 - Propunere legislativă privind pensiile de stat şi alte
drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră
(fond)

10. PLx 870/2007 - Proiect de Lege pentru abrogarea lit.b) a art.3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi
utilizarea Fondului naţional de solidaritate (fond).
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La dezbateri participă ca invitaţi:
1. d-na Theodora Bertzi – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
2. d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse
3. d-na Mariana Câmpeanu – Preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale
4. d-na Filofteia Dumitrescu – consilier, Ministerul Culturii şi Cultelor.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al art.53 din Legea
nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor PLx 10/2008, este prezentat de doamna Lidia Vlădescu, consultant în
cadrul

comisiei,

care

menţionează

că

obiectul

de

reglementare

îl

reprezintă modificarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi
supraveghere a asigurărilor, în scopul armonizării legislaţiei din domeniul
asigurărilor cu reglementările din domeniul administrării fondurilor de
pensii

administrate

privat,

pentru

crearea

unui

cadru

unitar

de

reglementare şi supraveghere a entităţilor care acţionează în aceste
sectoare.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu precizează că Senatul a
adoptat această ordonanţă de urgenţă cu amendamente, iar comisia
sesizată cu dezbaterea în fond a proiectului de lege este Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.
Domnia sa propune avizarea favorabilă a proiectului de lege în
forma prezentată de Senat. Supusă la vot, propunerea de acordare a unui
aviz favorabil este acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru protecţia educaţională specială a
minorilor a căror părinţi se află la muncă în străinătate - PLx 886/2007,
este prezentată de doamna Lidia Vlădescu, consultant în cadrul comisiei,
care menţionează că obiectul de reglementare îl reprezintă introducerea
unor măsuri active de protecţie a minorilor ai căror părinţi nu se află
alături de aceştia pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă
în străinătate.
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Doamna Secretar de Stat Theodora Bertzi consideră că este
necesară corelarea măsurilor preconizate în propunerea legislativă cu
măsurile reglementate în Ordinul secretarului de stat al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr.219/2006 privind
activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt
lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în
străinătate, astfel încât soluţiile legislative alese să nu vină în coliziune cu
cele în vigoare şi să se evite suprapunerea de competenţe.
Domnul

deputat

Kerekes

Karoly

consideră

că

unele

măsuri

preconizate reprezintă o restricţie a drepturilor omului.
Având în vedere aspectele sesizate, domnul vicepreşedinte Marian
Sârbu propune acordarea unui aviz negativ.
Supusă la vot, propunerea de avizare negativă este acceptată cu
unanimitate de voturi.
Propunerea

legislativă

pentru

modificarea

Legii

128/1997

a

Statutului personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare PLx 900/2007 este prezentată de doamna Lidia Vlădescu, consultant în
cadrul comisiei, care precizează că obiectul de reglementare îl constituie
completarea

articolului

104

din

Legea

nr.128/1997

a

Statutului

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou
alineat, alin.(5), cu scopul de a beneficia de drepturile consacrate de lege
şi personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar titular din
mediul rural, care predă în Palate şi Cluburile Copiilor.
Domnul deputat Adrian Miuţescu precizează că articolul 104 din
Legea nr.128/1997 are caracter general şi se referă la toate cadrele
didactice din unităţile de învăţământ de stat, şi nu la o anumită categorie.
În această situaţie, domnia sa consideră că nu este necesară introducerea
unui nou alineat la art.104 deoarece categoria de personal didactic avută
în vedere de iniţiatori este şi în prezent beneficiara tuturor drepturilor
salariale prevăzute în forma actuală a legii.
Domnul

vicepreşedinte

Marian

Sârbu

apreciază

că

aplicarea

prevederilor legale este deficitară şi reglementarea suplimentară în textul
legii nu crează un paralelism legislativ, ci doar clarifică unele aspecte. Ca
atare, domnia sa propune acordarea unui aviz favorabil, cu însuşirea
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observaţiilor

de

tehnică

legislativă

menţionate

în

avizul

Consiliului

Legislativ. Propunerea de avizare favorabilă este acceptată cu majoritate
de voturi (o abţinere).
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - PLx
784/2007, este prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert în
cadrul comisiei.
Domnia sa precizează că propunerea legislativă a fost trimisă pentru
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în vederea întocmirii
unui raport comun. Totodată, precizează că obiectul de reglementare îl
constituie completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei
pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi
din România, în sensul includerii printre beneficiarii acestei legi, ca o
categorie distinctă, a cascadorilor de film istoric şi naţional din patrimoniul
naţional, care au împlinit vârsta de 55 de ani şi cărora urmează să li se
acorde o indemnizaţie lunară pe viaţă în cuantum de 2.000 lei.
Domnul deputat Dan Mocănescu consideră că ipoteza juridică de
instituire a unei prevederi speciale pentru cascadorii de film istoric şi
naţional are caracter discriminatoriu şi nu se justifică, întrucât riscurile la
care sunt expuse persoanele care practică această meserie, respectiv
cascadorii, sunt aceleaşi, indiferent de subiectul filmului.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu îi informează pe membrii
comisiei că proiectul de act normativ a fost dezbătut în cadrul Comisiei
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, care a înaintat o notă
cu soluţia adoptată în plenul acestei comisii, respectiv respingerea
iniţiativei legislative, motivând că Expunerea de motive nu conţine estimări
privind influenţele financiare suplimentare rezultate din măsurile stabilite prin
propunerea legislativă şi nu se precizează modul de acoperire a plusului de
cheltuieli, aşa cum prevede art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.138
alin.(5) din Constituţia României.
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Doamna Filofteia Dumitrescu, consilier în cadrul Ministerului Culturii
şi Cultelor, precizează că majorarea cuantumului indemnizaţiei se face
prin hotărâre a Guvernului. În acest sens, menţionează că prin H.G.
nr.1318/2007 au fost indexate o serie de indemnizaţii, printre care şi cele
acordate cascadorilor, în prezent acestea fiind în cuantum de 315 lei
pentru cei distribuiţi în roluri principale şi 236 lei pentru cei distribuiţi în
roluri secundare.
Având în vedere aspectele sesizate, domnul vicepreşedinte Marian
Sârbu supune votului soluţia adoptată de Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă. Respingerea propunerii legislative a fost
acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului României nr.10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr.80 din 01/02/2000, privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului
salarizat potrivit anexelor II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică - PLx
785/2007, este prezentată de către doamna Elena Mesaroş, consilier în
cadrul comisiei.
Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea punctului 2 din Nota anexelor nr.IV/2b şi IV/2c la Ordonanţa
Guvernului nr.10/2007 privind creşterile ce se vor acorda în anul 2007
personalului din sectorul bugetar, cu scopul ca salariaţii din instituţiile în
care se utilizează în mod frecvent materiale specifice (partituri muzicale,
librete etc.) cu indicaţii preponderent în altă limbă decât limba română, să
aibă o salarizare similară cu cei ai instituţiilor la care spectacolele se
desfăşoară în limba unei minorităţi naţionale.
De

asemenea,

doamna

consilier

menţionează

că

propunerea

legislativă a fost avizată negativ de Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi de Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, iar punctul de vedere al Guvernului este negativ.
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Domnul deputat Valentin Iliescu apreciază că aplicarea prevederilor
preconizate de iniţiator ar introduce discriminări în salarizarea personalului
diferitelor instituţii de spectacole şi concerte, având în vedere că unii
dintre aceştia (solist vocal, instrumentist, concertist etc) folosesc cu
precădere materiale specifice cu indicaţii în altă limbă decât limba română,
pe

când

actorii,

spre

exemplu,

folosesc

limba

română.

Utilizarea

partiturilor muzicale, a libretelor etc. în limbi străine intră în atribuţiile
artiştilor respectivi, fiind un specific al activităţii acestora, prevăzut şi în
fişa postului, şi în consecinţă, nu este oportună majorarea salariilor din
aceste considerente.
Având în vedere aspectele sesizate, domnul vicepreşedinte Marian
Sârbu propune respingerea iniţiativei legislative. Soluţia este acceptată cu
15 voturi pentru şi o abţinere.
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.578/2004

privind

acordarea

unui

ajutor

lunar

pentru

soţul

supravieţuitor - PLx 786/2007, este prezentată de către doamna Sorina
Szabo, expert în cadrul comisiei. Domnia sa precizează că obiectul de
reglementare

îl

reprezintă

nr.578/2004

privind

modificarea

acordarea

unui

alin.(1)

al

art.1

ajutor

lunar

din

Legea

pentru

soţul

supravieţuitor, în sensul majorării cuantumului acestui ajutor de la 25% la
50% din nivelul pensiei soţului decedat.
Doamna Mariana Câmpeanu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precizează că Legea nr.578/2004
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor a fost
modificată prin Legea nr.255/2007, prin care se instituie acordarea unui
ajutor lunar în sumă fixă, în funcţie de cuantumul pensiei soţului
supravieţuitor. De asemenea, domnia sa consideră că textul propunerii
legislative a rămas fără obiect, întrucât nu face referire la textul Legii
nr.578/2004 în vigoare. Totodată, domnia sa precizează că prin Legea
bugetului de stat pe anul 2008, cuantumul ajutorului lunar a fost majorat
cu 25%.
Având în vedere aspectele sesizate, domnul vicepreşedinte Marian
Sârbu propune respingerea iniţiativei legislative, soluţie acceptată cu
unanimitate de voturi.
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Propunerea legislativă privind pensiile de stat şi alte drepturi de
asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră - PLx 808/2007 este
prezentată de către doamna consilier Elena Anghel. Domnia sa precizează
că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unui sistem
de pensii profesionale (ocupaţionale) pentru lucrătorii din industria minieră.
Doamna Mariana Câmpeanu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi
Alte Drepturi de Asigurări Sociale, consideră că nu se poate susţine această
iniţiativă legislativă întrucât nu este definită noţiunea de „lucrător din industria
minieră” având în vedere specificul acestei activităţi, diversitatea şi locul unde
se desfăşoară – la suprafaţă sau în subteran.
De asemenea, domnia sa precizează că există o inconsecvenţă în
cuprinsul proiectului, utilizând două noţiuni diferite, respectiv „raporturi de
muncă” şi „raporturi de serviciu”. Raporturile de serviciu sunt raporturile
juridice de muncă dintre funcţionarii publici şi autorităţile şi instituţiile publice
din administraţia publică centrală şi locală, având însă anumite particularităţi,
rezultate din aplicarea unor norme de drept public. Raporturile de serviciu se
nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condiţiile
legii, ceea ce nu este cazul pentru lucrătorii din industria minieră.
Domnul deputat Dan Mocănescu precizează că sunt reproduse identic şi
aproape în totalitate prevederile Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi
alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, fără a include însă şi
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2007 prin care s-a pus
în aplicare principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce
priveşte criteriile egale de vârstă şi vechime, potrivit Directivei 86/378/CEE
modificată prin Directiva 96/97/CE.
Doamna Mariana Câmpeanu menţionează că în ipoteza adoptării acestui
act normativ apare paralelismul legislativ, încălcându-se astfel prevederile
Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, întrucât nu se menţionează ce se întâmplă cu prevederile
din Legea nr.19/2000 referitoare la pensionarea personalului din unităţile
miniere.
Totodată, nu se menţionează cadrul organizatoric în care va funcţiona
sistemul de pensii propus, element obligatoriu pentru implementarea acestuia.
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Doamna director Georgeta Bratu precizează că proiectul de act normativ
nu respectă un principiu propriu sistemelor de asigurări sociale, respectiv cel
al asigurării (obligatorii sau facultative), bazat pe mutualitate.
Având în vedere aceste aspecte, domnul vicepreşedinte Marian Sârbu
propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere este
acceptată cu 15 voturi pentru şi o abţinere.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi sunt amânate pentru
şedinţa următoare a comisiei.
Lucrările şedinţei din data de 13 februarie 2008 sunt conduse de
domnul deputat Marian Sârbu, vicepreşedintele comisiei. Pe ordinea de zi
se află proiectele amânate în şedinţa anterioară.
La lucrările comisiei participă ca invitaţi, din partea Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse:
-

doamna Theodora Bertzi – Secretar de Stat

-

doamna Georgeta Bratu – director.

Lucrările comisiei încep cu dezbaterea proiectului de Lege privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii - PLx 859/2007, care este prezentat de către doamna Adriana
Breazu, expert în cadrul comisiei. Domnia sa precizează că obiectul de
reglementare al proiectului de lege îl constituie respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
Doamna Secretar de Stat Theodora Bertzi precizează că ordonanţa
de urgenţă, având ca obiect de reglementare preluarea integrală a
activităţii referitoare la stabilirea şi modalitatea de plată a alocaţiei de stat
pentru copii de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, este
în vigoare şi se aplică. Întrucât Senatul a adoptat un proiect de lege
pentru respingerea ordonanţei de urgenţă, domnia sa consideră că ea
trebuie aprobată şi menţionează motivele care au dus la apariţia acestui
act normativ.
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Astfel, se precizează că dificultăţile existente în plata alocaţiei de
stat pentru copii de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt
datorate în principal denunţării de către Bancpost S.A. a convenţiei
încheiată în vederea efectuării plăţii acestei prestaţii. De asemenea, s-a
avut în vedere şi înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale,
organism executiv care funcţionează începând cu data de 1 ianuarie 2008
în baza Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.
Având în vedere numai aceste aspecte, a fost necesar a se adopta
măsuri urgente pentru preluarea, de la toţi ordonatorii de credite, a plăţii
alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, precum şi pentru cei înscrişi în
unităţile

şcolare,

inclusiv

cele

din

subordinea

altor

organe

ale

administraţiei publice centrale de specialitate.
De asemenea, doamna Secretar de Stat precizează că, pentru a se
asigura în anul 2008 finanţarea alocaţiei de stat pentru copii, a fost
necesară cuprinderea în bugetul de stat pe anul 2008 a sumelor necesare,
acest lucru neputând fi realizat decât prin adoptarea de către Guvern a
unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61/1993, anterior adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2008.
Domnul deputat Iuliu Furo doreşte să afle de ce au fost scoşi de la
plata alocaţiei tinerii care au împlinit 18 ani şi urmează cursurile
învăţământului liceal şi profesional, prin eliminarea alin.(3) şi (4) ale art.1
şi propune menţinerea lor.
Doamna Secretar de Stat apreciază că s-a dorit alinierea cu
legislaţia comunitară, în care guvernează un principiu în ceea ce priveşte
plata acestui drept, respectiv „calitatea de copil”, or cei care au împlinit 18
ani nu mai sunt copii. Totodată, domnia sa precizează că, din punct de
vedere operaţional, prin preluarea sistemului de stabilire şi plată a
alocaţiei de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, nu se
mai poate ţine evidenţa celor care finalizează studiile ori repetă anii
şcolari, această evidenţă având-o Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului.
Domnul deputat Kerekes Karoly consideră că singurul lucru adevărat
este că aceşti tineri nu mai sunt copii, însă celelalte motive pentru care sa scos plata alocaţiei nu sunt reale.
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Domnul deputat Dan Mocănescu apreciază că este un drept câştigat
şi trebuie reintrodus.
Domnul deputat Adrian Miuţescu doreşte să afle câţi elevi sunt care
au împlinit 18 ani şi care încă urmează cursurile învăţământului liceal şi
profesional.
Doamna Secretar de Stat Theodora Bertzi precizează că în anul
2005 erau 300.000, însă în prezent nu se mai ştie câţi sunt, deoarece nu
există o bază de date completă, la zi.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu doreşte să afle ce se plăteşte
prin Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale.
Doamna director Georgeta Bratu precizează că prin această Agenţie
se vor plăti toate prestaţiile sociale, cum ar fi alocaţiile familiale
complementare, monoparentale, indemnizaţiile pentru creşterea copilului,
alocaţiile de stat şi altele.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu mai doreşte să afle ce
structură de personal va avea această Agenţie nou înfiinţată.
Doamna Secretar de Stat Theodora Bertzi precizează că vor exista
25-30 de persoane la fiecare agenţie teritorială, personal care va fi preluat
de la direcţiile generale judeţene de muncă şi protecţie socială.
Domnul deputat Iuliu Furo apreciază că ar fi fost mai bine dacă s-ar
fi mărit numărul de personal de la casele teritoriale de pensii, unde
problema este mult mai gravă, menţionând totodată că nu este de acord
cu această iniţiativă legislativă.
Domnul deputat Filonaş Chiş consideră că discuţiile deviază şi
propune discutarea strict pe textul legii, precizând că are un amendament
la punctul 1 din Ordonanţa de urgenţă.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu precizează că există un aviz
favorabil, cu amendamente, din partea Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi, care vizează modificarea titlului legii adoptate de Senat, precum
şi articolul unic al acesteia.
Aceste amendamente sunt însuşite de membrii comisiei.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu aminteşte că prima propunere
de

amendare

a

venit

din

partea

domnului

deputat

Iuliu

Furo.

Amendamentul este susţinut şi de domnul deputat Filonaş Chiş şi este
preluat de către toţi membrii comisiei.
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Astfel,

membrii

comisiei

propun

eliminarea

punctului

1

din

ordonanţa de urgenţă şi menţinerea textului din Legea nr.61/1993,
republicată.
Doamna Secretar de Stat Theodora Bertzi precizează că după
intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, au apărut unele dificultăţi în
aplicarea ei şi propune 2 amendamente, care sunt preluate de domnul
deputat Adrian Miuţescu. Astfel, pentru copiii din instituţiile de asistenţă
socială se propune ca alocaţia de stat să se plătească în conturi personale,
fiind capitalizată, considerându-se că reprezentantul legal al copilului
ocrotit în instituţiile de asistenţă socială poate fi, în unele cazuri, chiar
părintele natural, iar, de regulă, acesta nu este în măsură să asigure o
reprezentare adecvată a intereselor minorului şi prin urmare se impune
modificarea textului.
Întrucât

nu

mai

sunt

obiecţii

la

textul

ordonanţei,

domnul

vicepreşedinte Marian Sârbu supune la vot amendamentele propuse, care
sunt acceptate cu unanimitate de voturi şi se vor regăsi în raportul
comisiei.
Propunerea

legislativă

pentru

completarea

art.126

din

Legea

19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale - PLx 807/2007, este prezentată de către doamna consilier Elena
Anghel. Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie
completarea art.126 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un nou alineat, alin.(2), în sensul ca în caz de deces al unui
cadru didactic sau didactic auxiliar, cuantumul ajutorului acordat celor
îndreptăţiţi să fie de cinci salarii de bază ale persoanei decedate.
Doamna director Georgeta Bratu consideră că nu este vorba de o
lipsă de reglementare, ci numai de o aplicare deficitară şi neunitară a unor
dispoziţii normative deja existente.
În completarea celor spuse de către doamna director Georgeta
Bratu, doamna Secretar de Stat Theodora Bertzi face cunoscut faptul că
alin.(2) al art.106 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului
didactic, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte deja că la
decesul unui cadru didactic sau cadru didactic auxiliar se acordă un ajutor
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persoanelor îndreptăţite la nivelul a cinci salarii ale persoanei decedate,
care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
În consecinţă, pentru evitarea paralelismului legislativ, domnul
vicepreşedinte Marian Sârbu propune respingerea iniţiativei legislative.
Propunerea de respingere este acceptată cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri.
Proiectul de Lege pentru abrogarea lit.b) a art.3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului
naţional de solidaritate - PLx 870/2007 este prezentat de către doamna
Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei. Domnia sa precizează că obiectul
de reglementare îl constituie abrogarea dispoziţiilor art.3 lit.b) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului
naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.366/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Doamna Secretar de Stat Theodora Bertzi precizează că se impune
abrogarea dispoziţiilor art.3 lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.118/1999 întrucât taxa de timbru social de 1% asupra valorii automobilelor
noi din import, se poate asimila unei taxe vamale, iar introducerea sau
menţinerea în mod deliberat a unei astfel de taxe, inexistentă în Uniunea
Europeană, este interzisă prin Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
Având în vedere cele prezentate, domnul vicepreşedinte Marian
Sârbu propune aprobarea ordonanţei de urgenţă în forma prezentată.
Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.
În ziua de 14 februarie 2008, lucrările Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială s-au desfăşurat între orele 9.00 – 12.00, având pe
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate
pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 18 - 21 februarie 2008.

Vicepreşedinte,

Secretar,

Marian Sârbu

Kerekes Karoly
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Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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