Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2008

În zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2008 la lucrările comisiei sunt
prezenţi 18 deputaţi, lipsind domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup
parlamentar PNL) – ministru delegat.
Sunt prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion
Mînzînă şi Marian Sârbu – vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Károly Kerekes
– secretari, Valentin Samuel Boşneac, Ionela Bruchental-Pop, Filonaş Chiş,
Ioan Cindrea, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Stelian Duţu, Iuliu Ioan
Furo, Vlad Gabriel Hogea, Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe Adrian
Miuţescu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela Nedelcu, Irinel
Ioan Stativă.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali - Plx 78/2008 (avizare)
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 al Legii
61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx
69/2008 (fond)
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3. Propunere legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru
sănătate - Plx 62/2008 (fond)
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.142/1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului - PLx 38/2008
(fond)
5. Propunere legislativă privind sistemul public de pensii pentru agricultori
- Plx 825/2007 (fond)
6. Lege privind personalul Curţii Constituţionale - PLx 264/2007 (fond).
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali - Plx 78/2008, aflată la punctul 1 pe ordinea de zi,
este prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar în
cadrul comisiei. Domnia sa precizează că iniţiativa legislativă a fost trimisă
pentru

dezbatere

în

fond

Comisiei

pentru

administraţie

publică,

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. De asemenea, menţionează
că Guvernul nu şi-a exprimat un punct de vedere asupra propunerii
legislative mai sus menţionată, deşi termenul stabilit de Biroul permanent
pentru aceasta a expirat în 17 martie 2008. Totodată, precizează că
termenul de depunere al raportului este 17 aprilie 2008, Camera
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Filonaş Chiş propune
amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. Propunerea este
acceptată, iar membrii comisiei, cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi
o abţinere, hotărăsc înaintarea unei adrese comisiei sesizate pe fond
pentru ca aceasta să solicite punctul de vedere al Guvernului şi să ni-l
comunice în vederea finalizării dezbaterilor.
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru
copii - Plx 69/2008, aflată la punctul 2 pe ordinea de zi, domnul
preşedinte Gheorghe Barbu precizează că iniţiatorii au solicitat amânarea
dezbaterilor, pentru a fi prezenţi la discuţii. Ca urmare, se propune
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amânarea dezbaterilor. Propunerea este acceptată cu unanimitate de
voturi.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru
şedinţa următoare.
Legea privind personalul Curţii Constituţionale, a fost dezbătută,
începând cu ora 16.00, în şedinţă comună a Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la Sala
“Mihai Viteazu”.
În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, cele două comisii mai sus menţionate au fost sesizate, prin
adresa nr.PLx.264/2007/2008 din 4 februarie 2008, cu reexaminarea Legii
privind personalul Curţii Constituţionale, cerere formulată de Preşedintele
României în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României.
Cele două comisii au hotărât aprobarea cererii de reexaminare a
Legii privind personalul Curţii Constituţionale. Cu unanimitate de voturi
aceasta a fost aprobată cu amendamente, în forma prezentată în raportul
comisiilor.
În data de 16 aprilie 2008, dezbaterile au continuat cu proiectele
aflate pe ordinea de zi, amânate în şedinţa anterioară.
La dezbateri participă ca invitaţi:
-

d-na Mariana Câmpeanu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale

-

d-l Ştefan Ioniţă – director, Ministerul Culturii şi Cultelor

-

d-na Filofteia Dumitrescu – expert, Ministerul Culturii şi Cultelor

-

d-na Cătălina Cuemjiev – consilier în cadrul Departamentului legislativ
al Camerei Deputaţilor.
Domnul deputat Marian Sârbu, vicepreşedinte al comisiei, solicită ca

propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru agricultori
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să fie trecută la punctul 1. Propunerea domnului deputat este acceptată cu
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 3 abţineri).
Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru
agricultori - Plx 825/2007 este prezentată de către doamna Elena Anghel,
consilier parlamentar în cadrul comisiei.
În calitate de iniţiator, ia cuvântul domnul deputat Marian Sârbu,
vicepreşedinte al comisiei, care precizează că asupra textului iniţial al
propunerii legislative au intervenit unele modificări, în ceea ce priveşte
corelarea cu legislaţia în vigoare naţională şi comunitară.
Având în vedere complexitatea propunerii legislative, se propune să
aibă loc, în această şedinţă, doar dezbateri generale, urmând ca discuţiile
pe articole să se reia în data de 6 mai 2008, timp în care iniţiatorii,
împreună cu specialişti din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale, să discute asupra eventualelor modificări sau
completări.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu menţionează că este vorba
despre un nou sistem de pensii, pentru cei care nu au contract individual
de muncă şi nu sunt asiguraţi. Domnia sa apreciază că, în prezent,
pensiile agricultorilor sunt mai mult ajutoare decât pensii, iar proiectul de
act normativ introduce această categorie de oameni, respectiv agricultorii,
într-un sistem contributiv.
Domnul

preşedinte

Gheorghe

Barbu

menţionează

că

asupra

propunerii legislative s-au pronunţat, prin avize, atât Consiliul Legislativ,
cât şi două dintre cele 4 comisii sesizate pentru avizare, primind aviz
negativ de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice, iar Consiliul Legislativ, deşi a dat aviz favorabil, are o
serie de observaţii pe fond. De asemenea, Guvernul nu susţine adoptarea
iniţiativei legislative, aşa cum s-a exprimat în punctul său de vedere.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu consideră că avizele negative
sunt depăşite, în forma actuală a textului, pe care iniţiatorii au discutat-o
cu specialişti din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale, fiind eliminate necorelările existente.
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Doamna Mariana Câmpeanu, preşedinte al Casei Naţionale de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale apreciază că legea este necesară,
întrucât cuprinde un segment de populaţie care nu este asigurat şi care
reprezintă un număr important de oameni, însă legea nu poate intra în
vigoare în forma actuală.
Domnia sa precizează că trebuie acordat un termen de graţie
întrucât este nevoie, pentru această nouă construcţie instituţională, de
fonduri, de timp, de logistică şi mai ales de personal, CNPAS având un
deficit major de personal, mai ales în teritoriu. Practic, este vorba de o
nouă casă de pensii, iar asta nu se poate face în câteva luni.
De asemenea, domnia sa precizează că încă există prevederi
discriminatorii şi neclare, care trebuie revăzute şi reanalizate. În aceste
condiţii, se susţine că legea ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2010,
cu o condiţie: de a reglementa în Legea bugetului de stat pe anul 2009
fondurile necesare reorganizării, fiind nevoie de un spaţiu, de personal, de
pregătire logistică.
Doamna preşedinte Mariana Câmpeanu precizează că propunerea
actuală a Guvernului este de amânare a termenului privind aplicarea legii
până la 1 ianuarie 2010.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu susţine că iniţiatorii sunt de
acord, întrucât trebuie dat timp Guvernului pentru a reglementa şi a
rezolva partea instituţională.
Doamna Mariana Câmpeanu insistă asupra faptului ca în bugetul pe
anul 2009 să fie incluse sumele necesare pentru aplicarea legii. De
asemenea, domnia sa precizează că la casele judeţene de pensii există
una, cel mult două persoane care se ocupă de contractele de asigurare. În
cazul în care legea va fi adoptată, acest număr va fi insuficient pentru a
face faţă numărului de beneficiari ai legii şi vor apărea probleme.
Domnul deputat Mircea Coşea apreciază că punctul de vedere al
Guvernului este ambiguu. Domnia sa are două întrebări, pentru iniţiatori:
de ce este nevoie de o lege specială, de un sistem special pentru
agricultori? De ce este nevoie să creăm o obligaţie pentru stat când există
sistemul de pensii administrate privat? Domnia sa apreciază că aplicarea
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unei asemenea legi este o complicaţie prea mare şi va crea o discriminare
continuă.
Ca răspuns la întrebările a domnului deputat Mircea Coşea, domnul
vicepreşedinte Marian Sârbu menţionează că datorită structurii economiei
româneşti, se impune o asemenea lege. De asemenea, apreciază că cea
mai mare parte a celor care sunt neasiguraţi nu se duc să subscrie la
fondurile de pensii facultative.
Domnul deputat Pavel Todoran spune că avem o populaţie rurală
care nu este prinsă în nici un sistem de asigurare şi această situaţie
trebuie remediată cumva.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu apreciază că a da drumul la o
asemenea lege este o responsabilitate majoră, fiind vorba de milioane de
persoane. Domnia sa propune reanalizarea textului iniţiativei legislative,
împreună cu specialişti din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale.
Unele dintre prevederile care ar trebui reanalizate fac trimitere la
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, întrucât se doreşte
ca prestaţiile sociale să nu mai fie acordate funcţie de salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată.
Domnul deputat Marian Sârbu propune amânarea discuţiilor pentru
prima săptămână din luna mai. Propunerea de amânare a dezbaterilor pe
articole este supusă votului, fiind acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru
sănătate - Plx 62/2008 a fost prezentată de doamna Monica Rallu Curta,
expert parlamentar în cadrul comisiei. Domnia sa menţionează că iniţiativa
legislativă a fost respinsă de Senat în data de 18 februarie 2008.
În urma finalizării discuţiilor, s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), propunerea a fost
acceptată, pentru motivele care se regăsesc în raportul comisiei.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului - PLx
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38/2008, a fost prezentat de către doamna Elena Mesaroş, consilier
parlamentar în cadrul comisiei. Domnia sa precizează că obiectul de
reglementare îl constituie modificarea şi completarea Legii nr.142/1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea îmbunătăţirii cadrului legal privind
salarizarea acestei categorii de personal, prin proiect propunându-se
mărirea cuantumului sprijinului statului pentru salarizarea personalului
clerical, precum şi acordarea unui sprijin lunar suplimentar personalului
clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de cult cu venituri reduse,
în mediul rural.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât invitaţii, cât şi membrii
comisiei, fiind aduse amendamente, care au fost acceptate cu majoritate
de voturi (o abţinere).
În urma finalizării discuţiilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu 17 voturi pentru şi o abţinere acesta a fost aprobat cu amendamente,
în forma prezentată în raportul comisiei.
În ziua de 17 aprilie 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 21 – 21 aprilie 2008.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant

7/7

