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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 octombrie 2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 octombrie 2001 între orele
10,30 � 13,30, având următoarea ordine de zi:

Fond
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea,
în România, a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2001

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 din
Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

3. Propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de masă elevilor
provenind din familiile defavorizate al căror venit nu depăşeşte salariul
minim pe economie

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

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu propune membrilor comisiei ca
dezbaterea proiectelor de lege privind bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale
de stat pe anul 2002 împreună cu Comisia pentru muncă, protecţie socială şi
problemele şomajului a Senatului să aibă loc pe data de 24 octombrie a.c.
Propunerile de amendamente ce exced domeniul de competenţă al comisiei
pentru munca vor fi depuse la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care este
investită cu elaborarea rapoartelor.

Proiectul de lege înscris la pct.1 pe ordinea de zi a fost adoptat cu
unanimitate de voturi în forma prezentată.

Propunerea legislativă de la pct.2 al ordinii de zi a fost respinsă cu 8
voturi pentru şi 4 voturi împotrivă întrucât ea nu conţinea în expunerea de
motive estimarea influenţelor bugetare suplimentare şi nici nu sunt identificate
în textul propunerii mijloacele necesare acoperirii sporului de cheltuieli. De
altfel, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a promovat, deja, Ordonanţa
Guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul 2001 �
2002, proiect ce vine în sprijinul familiilor cu venituri mici. În plus, proiectul de
buget pe anul 2002 prevede majorarea cuantumului alocaţiei de stat la cca
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200.000 lei/copil, urmând ca până în anul 2004 acest cuantum să reprezinte 10%
din salariul mediu pe economie.

Propunerea legislativă înscrisă la pct. 3 pe ordinea de zi s-a respins cu
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 2 abţineri) întrucât protecţia socială a
categoriilor de persoane despre care face vorbire iniţiativa este realizată în
temeiul altor acte normative în vigoare, cum ar fi Legea nr.208/1997 privind
cantinele de ajutor social, Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi
Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. De asemenea,
propunerea legislativă nu cuprinde nici o normă care să indice sursa de finanţare
aşa cum prevede Constituţia României în cazul iniţiativelor cu influenţe
bugetare suplimentare.

În ziua de 17.10.2001 lucrările comisiei s-au desfăşurat între orele 13 � 15
având înscris pe ordinea de zi  proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, trimis comisiei spre
reexaminare.

În urma reanalizării acestuia, comisia a adoptat cu unanimitate de voturi
proiectul de lege în forma prezentată, menţinându-şi soluţia de respingere pe
care a dat-o în raportul cu nr.1 din 30 mai 2001 asupra proiectului de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2000.

În continuare, membrii comisiei au procedat la studierea individuală a
proiectelor de lege privind bugetul de stat pe anul 2002 şi cel al asigurărilor
sociale pe anul 2002.

În ziua de 18.10.2001 s-au studiat în continuare, individual, proiectele de
lege mai sus menţionate.

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în cele 3 şedinţe de
comisie, au absentat dl Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) � ministrul muncii
şi solidarităţii sociale, şi doamna deputat Bondi Gyongyike � grup parlamentar
UDMR � delegaţie.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă
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