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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 5 septembrie 2001

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, lipsind dl Marian Sârbu �
ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

La şedinţa comisiei participă ca invitată doamna Meda Gavriluţ, director
general al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Paula Ivănescu,
vicepreşedintele comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2001

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000
privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, precum şi a indemnizaţiilor şi celorlalte drepturi
ale membrilor Colegiului Consiliului

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2001
privind impozitul pe venit

Referitor la proiectul de lege înscris la pct.1 pe ordinea de zi, acesta a fost
dezbătut în prezenţa doamnei director general Meda Gavriluţ. Domnia sa a făcut o
scurtă prezentare a motivelor care au condus la necesitatea apariţiei Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi a
indemnizaţiilor şi celorlalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului. Domnia
sa a arătat că prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2000 au fost instituite anumite
prevederi  care nu pot fi puse în practică sau sunt insuficiente, fapt ce
defavorizează Consiliul în raport de celelalte autorităţi publice.

Prin Ordonanţa Guvernului nr 9/2001 s-a urmărit trecerea personalului cu
funţii de execuţie din cadrul Consiliului la o salarizare similară cu cea a altor
instituţii supuse controlului Parlamentului cum ar fi Curtea de Conturi.

La data înfiinţării Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii personalul a fost angajat cu contract de muncă pe perioada determinată
de 6 luni în vederea confirmării aptitudinilor pentru a desfăşura munca specifică
acestei instituţii. În acest interval a apărut Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici care nu permite numirea ca funcţionari publici a celor
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încadraţi în muncă cu contract pe perioade determinate. Astfel că s-a procedat la
reîncadrarea personalului din cadrul Consiliului cu contracte de muncă pe
perioade  nedeterminate, ceea ce a condus la o stagnare a salariilor acestora.

Anul acesta nu s-a putut face evaluarea performanţelor individuale ale
personalului, iar Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a recomandat
reâncadrarea în muncă pe alte funcţii.

Doamna deputat Paula Ivănescu a propus trecerea la discuţii pe articole a
proiectului de Lege.

Domnul deputat  Nicolae Enescu s-a interesat dacă procentul de 30% care
reprezintă sporul de confidenţialitate acordat personalului din aparatul Consiliului
a fost corelat cu sporul de confidenţialitate acordat altor categorii de personal.

Doamna director general a arătat că dată fiind imortanţa datelor cu care
personalul intră în contact în timpul şi în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de
serviciu, acest procent nu este prea mare, el acordându-se diferenţiat în funcţie de
imortanţa locului de muncă.

Domnul deputat Adrian Mărăcineanu a solicitat lămuriri cu privire la sporul
de 15% acordat personalului din aparatul Consiliului care lucrează în condiţii
vătămătoare.

Acordarea acestui spor se justifică prin faptul că în timpul desfăşurării
activităţii, personalul intră în contact cu documente vechi purtătoare de microbi
care pot provoca boli foarte grave.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2001
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind
salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, precum şi a indemnizaţiilor şi celorlalte drepturi ale membrilor
Colegiului Consiliului a fost discutat şi adoptat în forma prezentată cu unanimitate
de voturi.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2001
privind impozitul pe venit a fost discutat şi avizat în forma prezentată cu
unanimitate de voturi.

Din numărul total al membrilor comisiei (20) a absentat dl Marian Sârbu �
ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU         ION MÎNZÎNĂ
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Întocmit,
Exp.Monica Rallu Curta
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