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Camera Deputatilor 
Comisia pentru munca si protectie sociala 

 
 
 

SINTEZA 
lucrarilor Comisiei din zilele de 9 si 10 septembrie 2003 

 
 
 
 În ziua de 9 septembrie 2003 Comisia si-a desfasurat lucrarile între orele  
14 - 16, având urmatoarea ordine de zi: 

FOND 
1. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.198 din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari 
sociale – P.L. nr.11/2003 

AVIZARE 
1.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.78/2003 

pentru prorogarea  termenului prevazut la art.4 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone 
carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat în anul 
2001 – P.L. nr.496/2003 

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.77/2003 
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.137/2000 privind 
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare – P.L. nr.495/2003  

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.69/2003 
pentru completarea art.7 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8/2003 
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor 
societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital 
majoritar de stat – P.L. nr.490/2003  

Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda 
Dobrescu, presedintele comisiei.  

La lucrarile comisiei au participat ca invitati: 
1. Doamna Georgeta Gheorghe – director în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidaritatii Sociale si Familiei 
2. Doamna Cristina Stroe – expert cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii 

Sociale si Familiei 
3. Domnul maior Vasile Florin – consilier juridic în cadrul Ministerului 
Apararii Nationale 
Domnul deputat Vasile Mândroviceanu în calitate de initiator a prezentat 

în general membrilor comisiei motivele care au stat la baza elaborarii propunerii 
legislative pentru modificarea si completarea art.198 din Legea nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. 
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Domnia sa a aratat ca în timp ce majoritatea pensionarilor traiesc din 
pensii mici sau foarte mici, anumite categorii de asigurati au reusit sa se 
desprinda asa de mult de sistemul public de pensii încât pensia nu mai reflecta 
rezultatul contributiei. Astfel de categorii sunt: magistratii si cadrele militare. 

Prin aceasta initiativa, dl. deputat Vasile Mândroviceanu doreste abogarea 
dispozitiilor care stau la baza calculului pensiilor de serviciu al magistratilor si 
al cadrelor militare în scopul înlaturarii discriminarilor pozitive din cadrul 
sistemului public de pensii.  

Doamna presedinte Smaranda Dobrescu, arata ca prin abrogarea 
articolelor 21 si 22 din Legea 164/2001 privind pensiile militare de stat , cadrele 
militare ar ramâne fara formula de calcul a pensiilor, iar în ce priveste 
magistratii, la adoptarea Legii nr. 19/2000 Curtea Constitutionala a fost sesizata 
cu dezbaterea exceptiei de neconstitutionalitate a articolului 103 din Legea nr. 
92/1992 privind organizarea judecatoreasca si atunci s-a decis ca acest articol sa 
ramâna în vigoare, întrucât magistratii au obligatii si interdictii severe în ce 
priveste desfasurarea profesiei.  

Domnul maior Vasile Florin a subliniat faptul ca nu poate fi luata în 
discutie abrogarea articolelor 21 si 22 din Legea nr. 164/2001, deoarece ele 
reprezinta, însasi, baza sistemului de pensii militare si ar ramâne fara temei legal 
sistemul de pensii militare. 

Doamna director Georgeta Gheorghe arata ca nu este în masura sa se 
refere la oportunitatea acestor abrogari, dar arata ca acestea nu au legatura cu 
tratementul legal al asiguratilor impus de Legea nr. 19/2000. În plus, aceste 
modificari ar trebui facute direct asupra Legilor nr. 92/1992, respectiv nr. 
164/2001 si nu asupra Legii nr. 19/2000. 

Doamna presedinte, Smaranda Dobrescu, propune membrilor comisiei 
respingerea propunerii legislative. Propunerea de respingere a înregistrat, 12 
voturi pentru, 3 voturi împotriva si 2 abtineri.  

Proiectele de Lege înscrise la punctele 2, 3 si 4 pe ordinea de zi, cu care 
comisia a fost sesizata spre avizare, au fost dezbatute si avizate favorabil cu 
unanimitate de voturi, în forma prezentata. 

 
Din numarul total al membrilor comisiei (20), a absentat domnul deputat 

Marian Sârbu – ministru delegat.  
 
În ziua de 10 septembrie 2003 lucrarile sedintei s-au desfasurat între 

orele 9 – 13 având urmatoarea ordine de zi: 
1.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.68/2003 

privind serviciile sociale – P.L. nr.489/2003 (dezbatere împreuna cu Comisia 
pentru sanatate si familie) 

Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda 
Dobrescu, presedintele comisiei.  
 La lucrarile comisiei au participat ca invitati: 

1.Doamna Marta Tarnea – Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, 
Solidaritatii Sociale si Familiei 
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2. Domnul Dumitru Calinoiu - director în cadrul Ministerului Muncii, 
Solidaritatii Sociale si Familiei 

Doamna Marta Tarnea, în deschiderea lucrarilor comisiei, a facut o 
prezentare generala a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, aratând ca aceasta este o lege 
complexa prin care s-a urmarit delimitarea responsabilitatilor pe care le au 
administratia centrala, respectiv, locala. Domnia sa arata ca este o lege complexa 
si necesita elaborarea de norme metodologice. 

S-a avut în vedere, aplicarea principiului solidaritatii de proximitate 
acordându-se ajutoare acolo unde este într-adevar nevoie, la nivelul 
administratiei locale si de asemenea aplicarea principiului solidaritatii sociale la 
nivel national prin derularea a sase programe internationale cu judete pilot.  

Domnul director Dumitru Calinoiu a facut în continuare o prezentare 
tehnica a Ordonantei Guvernului nr. 68/2003, aratând ca aceasta încearca sa 
rezolve marile probleme de desfasurare si implementare. Acestea referindu-se în 
principal la personalul calificat în serviciile sociale, intentionându-se în acest 
sens ca în termen de doi ani, serviciile sociale specializate sa lucreze numai cu 
personal calificat. În continuare, domnia sa a prezentat fiecare capitol al 
ordonantei.  

Domnul deputat Kerekes Karoly apreciaza initiativa Guvernului de a 
elabora aceasta ordonanta care este cu adevarat necesara, dar îsi exprima 
rezervele cu privire la aplicarea acesteia, în principal, datorita fondurilor 
necesare. 

 În continuarea dezbaterilor s-a trecut la discutarea pe articole a 
ordonantei.  Au fost formulate amendamente la urmatoarele articole: 

- articolul 7, alineatul (2), litera j) – amendament formulat de domnul 
deputat Gheoghe Barbu si acceptat cu unanimitate de voturi; 

- articolul 8, alineatul (2), litera h) – amendament formulat de domnul 
deputat Gheorghe Barbu si doamna deputat Smaranda Dobrescu 
acceptat cu unanimitate de voturi;  

- articolul 11 este completat cu alineatul (4)– amendament formulat de 
domnii deputati Mircea Ifrim, Daniele Bartos, Ovidiu Brînzan, Liviu 
Dragos, Ion Burnei, Ana Florea, Iulia Pataki, Constanta Popa si Petre 
Naidin acceptat cu unanimitate de voturi; 

- articolul 41, alineatul (3) – amendament formulat de domnul deputat 
Kerekes Karoly si acceptat cu unanimitate de voturi; 

- articolul 51, alineatul (2) – amendament formulat de doamna deputat 
Bondi Gyongyike si acceptat cu unanimitate de voturi; 

- articolul 51 este completat cu alineatul (21) – amendament formulat de 
doamna deputat Smaranda Dobrescu si acceptat cu unanimitate de 
voturi;   

- articolul 52, litera d) – amendament formulat de domnul deputat 
Gheoghe Barbu si acceptat cu unanimitate de voturi; 

- articolul 55, alineatul (1) – amendament formulat de doamna deputat 
Smaranda Dobrescu si acceptat cu unanimitate de voturi; 
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articolul 56 – amendament formulat de domnul deputat Gheoghe Barbu si 
respins cu 3 voturi pentru si 15 voturi împotriva.   

 
Din numarul total al membrilor comisiei (20), a absentat domnul deputat 

Marian Sârbu – ministru delegat.  
  
 PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 Smaranda Dobrescu    Pavel Todoran 
 
 
 
 
 
 


