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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 10 şi 11.09. 2002

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, lipsind domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi dl deputat Longher
Ghervazen � Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale.

La şedinţa comisiei participă ca invitaţi:
1. Dl Laurenţiu Ungureanu � director general în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale;
2. Dl Ion Gibescu � şef serviciu salarizare în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale;
3. Dna Cecilia Sebe � expert in cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii

Sociale.
4. Dna Edith Szarka � director în cadrul Curţii de Conturi
5. Dna Cornelia Găleşanu � şef serviciu in cadrul Ministerului Finanţelor

Publice
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,

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

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a   Guvernului
nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea
personalului din învăţământ � P.L. nr.365/2002

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din
cadrul Curţii de Conturi � P.L. nr.399/2002

AVIZARE
3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de

Guvern nr.7/2001 privind impozitul pe venit � P.L. nr.199/2002
4. Proiect de Lege privind auditul public intern � P.L. nr.391/2002



2

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.54/2002 privind
înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic � P.L.
nr.400/2002

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2002
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic ″Sidex″ - S.A. Galaţi � P.L. nr.408/2002

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.72/2002 privind
unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii
Comerciale ″Şantierul Naval″ - S.A. Constanţa � P.L. nr.412/2002

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a   Guvernului
nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului
din învăţământ a fost dezbătut în prezenţa d-lui Ion Gibescu. Domnia sa
prezintă motivele care stau la baza prezentei ordonanţe şi anume eliminarea
diferenţelor de salarizare între învăţământul preuniversitar şi cel superior a
personalului didactic.

Domnul deputat Eugen Popescu a ridicat problema salariilor cadrelor
didactice arătând că acestea sunt foarte mici nefiind suficiente pentru a acoperi
nevoile acestora.

Domnul Ion Gibescu a arătat că există autonomie universitară şi în
funcţie de posibilităţile financiare ale fiecărei instituţii se pot repartiza fondurile
alocate.

Proiectul de lege a fost adoptat în forma adoptată de Senat cu 11 voturi
pentru şi 4 împotrivă.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul
Curţii de Conturi a fost dezbătut în prezenţa doamnei Edith Szarka. Domnia sa
arată că proiectul de lege urmăreşte modificarea anexei la OUG nr.160/2000 în
sensul reducerii vechimii în specialitate cerute la concursul pentru ocuparea
posturilor de controlori financiari ai Curţii de Conturi întrucât aceasta era
nevoită să angajeze, conform legislaţiei în vigoare, personal cu vârstă înaintată,
aflat în pragul pensionării.

În urma dezbaterii proiectului de lege, acesta a fost adoptat în forma
prezentată cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
Guvern nr.7/2001 privind impozitul pe venit a fost discutată în prezenţa
doamnei Cornelia Găleşanu. Domnia sa arată ca prin acordarea comisionului
pentru activitatea de interes public desfăşurată de notarii publici, bugetul
statului nu s-ar diminua întrucât una din sursele de venituri pentru completarea
bugetului statului o constituie impozitul pe venit plătit de notarii publici în
limitele de 18 � 40%. Este necesară reducerea cotei la 5%, aşa cum a fost
reglementată prin actele normative existente anterior.
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Dna deputat Bondi Gyongyike propune ca acest procent să fie de 3%,
considerând că este suficient.

Propunerea doamnei deputat a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Per ansamblu, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu un

amendament, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind auditul public intern a fost dezbătut şi avizat

favorabil cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.54/2002

privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic a fost
dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi.

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii
Comerciale Combinatul Siderurgic ″Sidex″ - S.A. Galaţi , dl Laurenţiu
Ungureanu arată ca privatizarea ″Sidex″ a reprezentat un succes, având în
vedere faptul că au fost plătite toate datoriile şi în curând, acesta va înregistra şi
profit.

Dl deputat Gheorghe Barbu nu este de acord şi arată că în ciuda tuturor
scutirilor şi facilităţilor la plăţi acordate din partea statului, Combinatul ″Sidex″
Galaţi introduce o concurenţă neloiala faţă de celelalte societăţi de pe teritoriul
ţării şi în iulie 2002 înregistra pierderi de aproape 8 miliarde lei pe zi.

Dl deputat de Galaţi, Mircea Nicu Toader, arată că discutarea OUG
nr.119/2001 a fost amânată de patru ori, problema Combinatului ″Sidex″ Galaţi
fiind ocolită sistematic în interesul patronului care urmăreşte să câştige foarte
repede, nefiind interesat de perspectivele salariaţilor. Domnia sa propune ca OG
nr.66/2002 să fie discutată împreună cu OUG nr.119/2001.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu, referindu-se la situaţia
combinatului, arată că momentul dificil a fost depăşit întrucât statul nu mai are
nici o responsabilitate şi nu mai trebuie să plătească la nesfârşit datoriile
acestuia. Având în vedere faptul că în curând combinatul va înregistra şi profit,
trebuie respectat contractul de privatizare în termenii în care a fost încheiat.

În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 7 voturi
pentru, 4 împotrivă şi o abţinere.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.72/2002
privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii
Comerciale ″Şantierul Naval″ - S.A. Constanţa a fost dezbătut şi avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran
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