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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 8, 9, 10 şi 11.07. 2002

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, lipsind domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dl deputat Valeriu
Stoica � grup parlamentar PNL, dl deputat Kerekes Karoly şi dna deputat Bondi
Gyongyike � grup parlamentar UDMR şi dl deputat Virgil Popa � grup
parlamentar PSD.

La şedinţa comisiei participă ca invitaţi:
1. Dna Georgeta Gheorghe � Director general în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale;
2. Dna Magda Filip � Director în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii

Sociale;
3. Dna Mihaela Grecu � Director în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii

Sociale;
4. Dna Maria Mariţescu � Director în cadrul Ministerului Justiţiei

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

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

1. Propunerea legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin
acordarea de facilităţi în desfăşurarea actelor şi faptelor de comerţ � P.L.
nr.126/2002

2. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la mişcarea
antifascistă din România � P.L. nr.253/2002

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea
nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială � P.L.
nr.252/2002
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4. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica
Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 1999 �
P.L. nr.297/2002

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.65/2002 pentru modificarea art.3 din Legea nr.49/1999 privind pensiile
IOVR � P.L. nr.292/2002

AVIZARE
6.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992
pentru organizarea judecătorească � P.L. nr.345/2002

În data de 8 iulie 2002 membrii comisiei au analizat individual proiectele
de lege înscrise pe ordinea de zi, urmând ca în zilele următoare să se treacă la
dezbaterea pe articole a iniţiativelor legislative.

Şedinţa din data de 9 iulie 2002 s-a desfăşurat în prezenţa doamnelor
Georgeta Gheorghe � Director general în cadrul Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi Dna Magda Filip � Director în cadrul Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale care au prezentat proiectul de Lege pentru
ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii
sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 1999.

Proiectul de lege reglementează acordarea indemnizaţiilor pentru
incapacitate de muncă, maternitate, bătrâneţe şi urmaşi ce se aplică persoanelor
care intră sub incidenţa legislaţiei uneia sau ambelor Părţi Contractante.

D-na Georgeta Gheorghe a arătat că această înţelegere este prima de acest
tip, prezentând o mare importanţă în ce priveşte relaţiile României cu celelalte
state în domeniul securităţii sociale.

Având în vedere că Acordul face parte din categoria înţelegerilor
internaţionale care, potrivit art. 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi
ratificarea tratatelor, după semnare se supun Parlamentului spre ratificare prin
Lege, comisia a propus plenului adoptarea proiectului de Lege în forma
prezentată cu unanimitate de voturi.

Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la mişcarea
antifascistă din România a fost amânată, în vederea dezbaterii acesteia în
prezenţa iniţiatorilor.

10 iulie 2002

Referitor la propunerea legislativă privind încurajarea tinerilor
întreprinzători, prin acordarea de facilităţi în desfăşurarea actelor şi faptelor de
comerţ, d-na preşedinte Smaranda Dobrescu arată că ea reprezintă o iniţiativă
remarcabilă în demersul politic de stimulare a tinerilor în desfăşurarea unei
afaceri, dar se impune ca o astfel de propunere să respecte normele generale



3

consacrate în domeniu, precum şi clarificarea momentului acordării facilităţilor
pentru aceşti tineri, tocmai pentru a nu stimula plecarea lor în străinătate.

Propunerea legislativă aflată în discuţie nu poate fi acceptată întrucât
prevederile acesteia nu sunt în concordanţă cu angajamentele asumate prin
Memorandumul cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului
în perioada 2001 � 2002, iar unele facilităţi fiscale cuprinse în propunere sunt
deja stipulate în legislaţia actuală.

Propunerea de respingere a fost acceptată cu 14 voturi pentru şi o
abţinere.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea
nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială a fost discutată în
prezenţa d-nei Mihaela Grecu, director in cadrul MMSS. Domnia sa a  arătat că
legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială prevede că
MMSS stabileşte priorităţile naţionale în ce priveşte serviciile sociale şi iniţiază
proiecte de acte normative pentru reglementarea acordării acestora. Prin urmare,
propunerea legislativă nu se justifică, legea nr.705/2001 fiind permisivă în ceea
ce priveşte reglementarea atât prin legi speciale, cât şi prin hotărâri ale
Guvernului, organizarea şi acordarea acestor servicii sociale.

Propunerea de respingere a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului

nr.65/2002 pentru modificarea art.3 din Legea nr.49/1999 privind pensiile
IOVR a fost dezbătut şi adoptat cu amendamente, după cum urmează:

- titlul ordonanţei � amendament propus de dna preşedinte Smaranda
Dobrescu şi acceptat cu unanimitate de voturi

- Articolul unic al ordonanţei - amendament propus de dna preşedinte
Smaranda Dobrescu şi acceptat cu unanimitate de voturi

- Art.3 alin.(1) � amendament propus de Comisia pentru buget, finanţe
şi bănci şi acceptat cu unanimitate de voturi

- Art.10 din Legea nr.49/1999 - amendament propus de dna preşedinte
Smaranda Dobrescu şi acceptat cu unanimitate de voturi.

Per ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

11 iulie 2002

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992
pentru organizarea judecătorească a fost dezbătut în prezenţa d-nei Maria
Mariţescu din partea Ministerului Justiţiei.

Dl deputat Gheorghe Barbu arătând că prin formularea Senatului se
crează posibilitatea imixtiunii politicului în justiţie, care trebuie sa fie
independentă, conform separării puterilor în stat, formulează amendament
asupra art.87, în sensul ca membrii Consiliului Superior al Magistraturii să fie
aleşi de către adunări generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor
din instanţele judecătoreşti pe criterii de competenţă şi profesionalism.
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Amendamentul, ca şi proiectul de lege per ansamblu, a fost acceptat cu
unanimitate de voturi şi este redat în avizul înaintat Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran
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