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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 16 şi 17 septembrie 2003 

În ziua de 16 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – P.L. nr.216/2003

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.23/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art.II şi
III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2003 – P.L. nr.286/2003

AVIZARE
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.46/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.8/2003 privind stimualrea procesului de restructurare,
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat – P.L. nr.388/2003

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2003
pentru  completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.8/2003 privind stimualrea procesului de restructurare, reorganizare şi
privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale
cu capital majoritar de stat – P.L. nr.464/2003 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995
privind statutul cadrelor militare – P.L. nr.536/2003 

Comisia a discutat proiectul de Lege aflat la punctul 5  pe ordinea de zi,
avizându-l favorabil cu 18 voturi pentru  şi o abţinere.

În ziua de 17 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
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Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participa ca invitaţi:
1. Domnul Ion Giurescu – Preşedintele CNPAS;
2. Domnul Petre Ciotloş – Secretar general al CNPAS;
3. Doamna Doina Păuna – Director în cadrul CNPAS;
4. Doamna Constanţa Matei – sef serviciu în cadrul CNPAS;
5. Doamna Cristina Stroe – expert cadrul Ministerului Muncii,

Solidarităţii Sociale şi Familiei.

În deschiderea lucrărilor doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a
solicitat reprezentanţilor Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale să prezinte membrilor comisiei datele generale în legătură cu noua
indemnizaţie de maternitate,  respctiv de creştere a copilului.

Domnul Ion Giurescu referindu-se la datele luate din Registrul naţional al
contribuabililor la nivelul trimestrului I al anului 2003 arată că din totalul
persoanelor de sex femeiesc asigurate există un număr de 1. 005.000 femei cu
vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani,care nu au beneficiat de acest drept.

Dintre acestea numai 11% au venituri mai mari decât salariul mediu brut,
iar dintre beneficiare,cele care primesc deja această indemnizaţie 90% au
venituri sub salariul mediu pe economie.

Doamna deputat Paula Ivănescu apreciază că prin aceste ordonanţe se
fundamentează o politică demografică foarte bună, dar în opinia dânsei ar fi
trebuit să existe o plafonare minimă şi nu una maximă, sau să se aplice
principiul după care  fiecare asigurată ar fi primit 85% din venitul pentru care s-
a asigurat.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu, referindu-se la contribuţia
diferenţiată la CAS arată că, aceasta oferă cuantumuri diferite ale pensiilor în
virtutea principiului conform căruia pentru o contribuţie se obţine o prestaţie,
adică contribuabilul îşi asigură riscul bătrâneţii şi inactivităţii. Indemnizaţia
pentru creşterea copilului este o prestaţie noncontributivă şi de aceea se alocă în
cuantum fix, cum dealtfel o fac şi celelalte ţări europene care o acordă.

La dezbaterea pe articole, Comisia a hotărât ca cele două ordonanţe de
urgenţă să fie discutate împreună, deoarece au acelaşi obiect de reglementare,
urmând ca prevederile OUG  nr.23/2003 să fie preluate ca amendamente în
Legea de aprobare a OUG  nr.9/2003.

Au fost formulate următoarele amendamente:
- titlul ordonanţei-amendament  formulat de dl.deputat Kerekes Karoly

şi adoptat cu unanimitate de voturi;
- art.21,alin.7-amendament formulat de dna deputat Smaranda

Dobrescu-unanimitate de voturi;
- art.56,alin 3-amendament formulat de dl. deputat Dumitru Buzatu-

unanimitate de voturi;
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- art.98-amendament formulat de dna deputat Smaranda Dobrescu-
unanimitate de voturi;

- art.125-amendament formulat de dl. deputat Gheorghe Suditu -
unanimitate de voturi;

- art.133-amendament formulat de dl.deputat Andrei Ioan -unanimitate
de voturi;

- art.134-amendament formulat de dl deputat Dumitru Buzatu-
unanimitate de voturi;

- art. 180 – introducerea alin (31) şi (51) amendament formulat de
doamnele deputat Smaranda Dobrescu, Maria Apostolescu şi
Gyongyike Bondi -unanimitate de voturi;

- art.II-amendament formulat de dna deputat Paula Ivănescu şi dl.
deputat Gheorghe Barbu;

- art.III-amendament formulat de dna deputat Smaranda Dobrescu-
unanimitate de voturi;

- art.III1 şi art.III2-amendament formulat de dna deputat Smaranda
Dobrescu-unanimitate de voturi;

- art.IV1-amendament formulat de dna deputat Smaranda Dobrescu-
unanimitate de voturi;

Proiectele de Lege înscrise la punctele  3 şi 4 pe ordinea de zi, cu care
comisia a fost sesizată spre avizare, au fost dezbătute şi avizate favorabil cu
unanimitate de voturi, în forma prezentată.

     PREŞEDINTE,    SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU  Pavel Todoran


