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Camera Deputatilor 
Comisia pentru munca si protectie sociala 
 
 

 
SINTEZA 

lucrarilor Comisiei din zilele de 25 si 26 noiembrie 2003 
 
 

 
 În ziua de 25 noiembrie 2003 Comisia si-a desfasurat lucrarile între orele  
14 - 16, având urmatoarea ordine de zi: 

 FOND 
1. Propunere legislativa privind modificarea art.19(1) lit.a) din legea 

nr.519/2002 prin care s-a aprobat OUG nr.102/1999, modificata si 
completata cu OUG nr.40/2000 pentru protectia speciala si încadrarea în 
munca a persoanelor cu handicap  

2. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.38 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari 
sociale  

3. Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.95 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari 
sociale  

  AVIZE 
4. Propunere legislativa privind institutiile publice de spectacole si concerte 

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

La lucrarile comisiei a participat ca invitat domnul deputat Ioan Micle.  
Propunerea legislativa privind modificarea art.19(1) lit.a) din legea 

nr.519/2002 prin care s-a aprobat OUG nr.102/1999, modificata si completata cu 
OUG nr.40/2000 pentru protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor 
cu handicap a fost prezentata de domnul deputat Ioan Micle, în calitate de 
initiator.  

Doamna presedinte Smaranda Dobrescu a propus respingerea întrucât prin 
reglementarile ei, aceasta ar conduce la o diminuare a indemnizatiilor pentru 
nevazatori, care au fost întotdeauna tratati diferit, bucurându-se de o 
indemnizatie mai mare în raport cu celelalte categorii de persoane cu handicap. 

Propunerea a fost respinsa cu 9 voturi pentru si 3 voturi împotriva. 
Dezbaterea propunerilor legislative înscrise la pct.2 si 3 pe ordinea de zi a 

fost amânata. 
 Propunerea legislativa privind institutiile publice de spectacole si 

concerte a fost dezbatuta si avizata favorabil cu 10 voturi pentru, un vot 
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împotriva si 2 abtineri cu recomandarea ca prevederile ei sa fie aliniate cu cele 
ale Codului Muncii.  

Din numarul total al membrilor comisiei (21) a absentat domnul deputat 
Marian Sârbu – ministru delegat si domnul deputat Virgil Popa – grup 
parlamentar PSD – delegatie. 

 
În ziua de 26 noiembrie 2003 Comisia si-a desfasurat lucrarile între orele  

9 – 12, având urmatoarea ordine de zi: 
FOND 
1. Proiect de Lege privind pensiile ocupationale  
Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda 

Dobrescu, presedintele comisiei.  
La lucrarile comisiei au participat ca invitati: 
1.Dl Ion Giurescu – Secretar de stat, presedintele Casei Nationale de 

Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale 
2. Dna Camelia Toma – consilier în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidaritatii Sociale si Familiei 
3. Dna Gabriela Gavrilescu – director în cadrul Comisiei pentru 

Supravegherea Asigurarilor 
4. Dna Antoanela Alexe – consilier în cadrul Bancii Nationale a României 
Proiectul de Lege privind pensiile ocupationale a fost prezentat de domnul 

secretar de stat Ion Giurescu. Domnia sa a aratat ca acesta defineste cadrul legal 
pentru organizarea schemelor facultative de pensii ocupationale, subliniind 
faptul ca sistemul se bazeaza pe capitalizare, iar contributiile vor fi suportate atât 
de catre angajat, cât si de catre angajator. Coordonarea activitatii va fi realizata 
de comisia de Supraveghere a Asigurarilor, obiectivul principal al ei fiind 
apararea intereselor participantilor. 
 În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole. Au fost analizate 
articolele 1 – 22, care au fost amendate si vor fi redate în raportul comisiei.  

Din numarul total al membrilor comisiei (21), au absentat domnul deputat 
Marian Sârbu – ministru delegat si domnul deputat Virgil Popa – grup 
parlamentar PSD – delegatie. 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE,        SECRETAR, 
             Smaranda DOBRESCU     Pavel Todoran 
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