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Camera Deputatilor 
Comisia pentru munca si protectie sociala 

 
 
 

SINTEZA 
lucrarilor Comisiei din zilele de 30 septembrie, 1 si 2 octombrie 2003 

 
 
 
 În ziua de 30 septembrie 2003, Comisia si-a desfasurat lucrarile între orele 13.30 – 
17.00, având urmatoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii si alte drepturi de asiguari sociale, modificata si completata prin 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 aprobata prin Legea nr.338/2002 – P.L. nr. 
255/2003 

2. Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.25 alin.(1) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat – P.L. nr. 249/2003 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.69/2003 
privind modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de 
merit – P.L. nr. 577/2003 

 
Lucrarile comisiei au fost conduse de d-na deputat Smaranda Dobrescu, presedintele 

comisiei. 
La dezbateri a participat ca invitat d- l Tiberiu Tanase - director în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului. 
 
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata 
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 aprobata prin Legea nr.338/2002 a fost 
amânata la cererea domnului deputat Gheorghe Barbu, în calitate de initiator, domnia sa 
propunând dezbaterea acesteia în proxima sedinta.  

 
În continuarea discutiilor, doamna deputat Maria Apostolescu a prezentat Comisiei 

propunerea legislativa privind modificarea si completarea art.25 alin.(1) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, în calitate de initiator, aratând ca aceasta 
propunere urmareste înlaturarea unei nedreptati inserate în Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat. Conform acestei legi, se încurajeaza nasterea si cresterea a unui numar de cel 
mult 4 copii, în timp ce în mediul rural - în special - exista familii care au mai mult de patru 
copii.  

Supusa la vot, propunerea legislativa a fost respinsa cu 7 voturi pentru si 5 împotriva, 
întrucât largirea bazei de aplicare a alocatiei pentru fiecare copil nou-nascut conduce la 
influente financiare ce nu pot fi cuantificate, neputându-se elabora o previziune bugetara 
privind numarul suplimentar de bugetari. 

Lucrarile au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr.69/2003 privind modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.118/2002 
pentru instituirea indemnizatiei de merit.  
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D-na deputat Smaranda Dobrescu a prezentat comisiei amendamentele formulate de 
catre membrii Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare în masa. În urma 
discutiilor, s-a decis respingerea acestor amendamente, cu unanimitate de voturi. Ele sunt 
redate în raportul comisiei asupra acestui proiect de lege. 

Per ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentata de Senat, cu 
unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 1 octombrie 2003 Comisia si-a desfasurat lucrarile între orele 10.00 – 

11.30, având pe ordinea de zi proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului 
nr.80/2003 privind concediul de odihna si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor 
consiliilor judetene precum si ale primarilor si viceprimarilor – P.L. nr. 497/2003. 

Proiectul de Lege mai sus mentionat a fost discutat în prezenta domnului consilier 
Ionel Flesariu, invitat din partea Ministerului Administratiei si Internelor. 

Doamna Presedinte Smaranda Dobrescu a aratat ca necesitatea aparitiei Ordonantei 
Guvernului nr.80/2003 rezulta din faptul ca în administratia publica concediile de odihna se 
stabilesc de catre conducerea unitatii. Pentru evitarea unui conflict de interese, concediile 
primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene trebuie 
reglementate distinct. 

În cursul dezbaterilor, domnul deputat Gheorghe Suditu a atras atentia ca observatiile 
Consiliului Legislativ nu au fost preluate în totalitate de catre initiator, în ciuda faptului ca 
acestea sunt pertinente si necesare pentru respectarea terminologiei consacrate în Codul 
Muncii. În acest sens au fost formulate amendamente, de catre d-nii deputati Gheorghe 
Suditu, Smaranda Dobrescu si Ion Mînzîna, care sunt redate în raportul comisiei asupra 
proiectului de lege mai sus mentionat. 

Per ansamblu, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.80/2003 
privind concediul de odihna si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor 
judetene precum si ale primarilor si viceprimarilor a fost a adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
2 octombrie 2003  - studiu individual  
 
Din numarul total al membrilor comisiei (20), în cele trei zile de sedinta au absentat: 

d-l deputat Marian Sârbu (Grup parlamentar al PSD) – ministru delegat, d-nii deputati 
Dumitru Buzatu (Grup parlamentar al PSD) – delegatie, d- l deputat Kerekes Karoly (Grup 
parlamentar al UDMR) – delegatie, d-na deputat Paula Ivanescu (Grup parlamentar al PD) – 
delegatie, d- l deputat Longher Ghervazen (Grup parlamentar al Minoritatilor nationale). 

 
 

 
 PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 Smaranda Dobrescu    Ion Mînzîna 
 
 
 


