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 La şedinţă au participat un număr de 11 deputaţi, absentând domnii deputaţi Călin Popescu 
Tăriceanu, membru al Grupului parlamentar PNL, care este membru al Guvernului şi Albu 
Gheorghe, membru al Grupului parlamentar PD, care face parte din Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor. 
 Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte Nicolae Păun care, în deschidere, a propus spre 
aprobare următoarea ordine de zi: 
1. Întâlnire cu domnul secretar de stat Silviu George Didilescu – preşedintele Autorităţii Naţionale 

pentru persoanele cu Handicap. 
2. Proiectul de Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către 

cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine. 
3. Analiză scrisori şi petiţii. 
4. Raportul de activitate al comisiei pentru sesiunea februarie-iunie 2005. 

    Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.  
    La primul punct al ordinii de zi, domnul secretar de stat Silviu George Didilescu, preşedintele 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap a prezentat o informare asupra activităţii 
instituţiei pe care domnia sa o conduce, precum şi a problemelor cu care se confruntă în centrele de 
reabilitare neuropsihică şi în centrele de recuperare. 

    Domnul Silviu George Didilescu a prezentat de asemenea, poziţia instituţiei faţă de 
semnalele apărute în presă în legătură cu situaţia Centrului de Recuperare şi Reablilitare 
Neuropsihică de la Gura Ocniţei (judeţul Dâmboviţa),  precum şi a celor din Beclean şi Poienile de 
sub Munte (judeţul Bistriţa-Năsăud), subliniind că situaţia din aceste centre este deosebit de gravă, 
avându-se în vedere subfinanţarea acestora de către consiliile judeţene locale în urma aplicării Legii 
nr.343 din 12 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.102/1999 privind protecţia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.  

 Domnia sa a mai menţionat faptul că, au fost sesizaţi cu o multitudine de nemulţumiri, fapt 
care a dus la elaborarea unei situaţii centralizate la nivelul ţării de unde a rezultat că cele 28 de 
centre de recuperare neuropsihică sunt subfinanţate în acest moment.  
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    După informarea făcută, o serie de membrii ai comisiei (Ioan Aurel Rus, Gheorghe Chiper şi 
Buciuta Ştefan) au cerut domnului secretar de stat, date suplimentare, legate de aceste aşezăminte, 
aşezăminte care se află în judeţele în care domniile lor sunt deputaţi. Vorbitorii au subliniat în 
cuvântul lor că una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă nu numai acest segment din 
sănătate, ci întregul sistem sanitar este că pentru internaţii spitalelor proveniţi din alte judeţe, casele 
judeţene de sănătate nu plătesc nici o sumă de bani, nici caselor judeţene de sănătate, nici spitalelor 
care i-au avut în grijă. 

    În acest sens, membrii comisiei au stabilit un program de măsuri care vizează controlul 
parlamentar (conform Constituţiei) asupra Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 

    Vorbitorii au propus ca în viitorul apropiat, comisia noastră să elaboreze o serie de propuneri 
legislative prin care să se îmbunătăţească şi clarifice cadrul legislativ existent, nu însă înainte de 
efectuarea unor vizite de documentare, ce urmează să aibă loc în centrele de recuperare şi reabilitare 
neuropsihică. 

     Concluzionând, domnul preşedinte Nicolae Păun şi-a exprimat mâhnirea că, în acest 
moment, Parlamentul, în loc să ia în dezbatere problemele importante ale ţării, se ocupă de 
reformarea Parlamentului, de schimbarea celor doi preşedinţi etc, etc. 

    În primul rând – consideră domnia sa - ar trebui să se vadă dacă Guvernul actual are o 
strategie în ceea ce priveşte sistemul de sănătate, pentru că, aşa cum se vede în acest moment, nu 
există o reformă reală, ci numai angajamente, sistemul rămânând învechit şi precar. 

   Domnul preşedinte Nicolae Păun a identificat 4 obiective fundamentale pe care trebuie să le 
avem în vedere în momentul elaborării noilor reglementări din legislaţia în domeniu.  

   Aceste 4 obiective sunt: 
- precaritatea legislaţiei 
- mărirea bugetului care în momentul de faţă este ca şi inexistent 
- calificarea personalului care, în acest moment, lasă de dorit 
- reprezentarea instituţiei la nivel teritorial, deoarece în acest moment este concentrată la 

centru. 
În încheierea dezbaterilor acestui punct al ordinii de zi, membrii comisiei au fost de acord cu 

constituirea a două grupuri de lucru care să se deplaseze în teritoriu pentru documentarea la faţa 
locului.  

Primul grup care se va deplasa la centrele de recuperare: Beclean şi Poienile de Sus (judeţul 
Bistriţa-Năsăud) va fi format din domnii deputaţi:  

- Ioan Aurel Rus, Tărniceru Petru şi Buciuta Ştefan. Cel de al doilea grup care se va 
deplasa la Centrul de Recuperare Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa va fi format din: 

- domnul Teodor Mircea Iustian şi 
- domnul Chiper Gheorghe. 
După epuizarea acestui punct, domnul deputat Nicolae Păun a adus la cunoştinţa membrilor 

comisiei faptul că a primit însărcinarea, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, 
să supună votului propunerea de validare a domnului Buciuta Ştefan în funcţie de secretar al 
comisiei, urmând să-l înlocuiască pe domnul Ştefan Tcaciuc, decedat. 

Membrii comisiei au sprijinit propunerea, acceptând-o în unanimitate. 
S-a trecut la examinarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind 

dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, 
precum şi de către persoanele juridice străine. 

    În deschiderea dezbaterilor, domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări: 
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă. Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 
• Proiectul de lege are ca obiect reglementarea dobândirii dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, în 
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vederea realizării angajamentelor asumate în cadrul negocierilor pentru aderarea la Uniunea 
Europeană. 

• Proiectul de lege este structurat pe capitole astfel:  
 - cap.I – cuprinde dispoziţii generale în care este prezentat domeniul de reglementare al legii şi 
sunt definite noţiunile cu care se operează în cuprinsul său; 
 – cap.II – reglementează posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de 
către cetăţenii aparţinând statelor membre UE şi SEE, apatrizii cu domiciliul în România sau 
într-un stat membru şi persoanele juridice având naţionalitatea acestor state;  

     - cap.III – reglementează dobândirea de terenuri de către apatrizi, cetăţeni străini şi persoane 
juridice aparţinând statelor terţe; 

- cap.IV – sunt eliminate restricţiile de cetăţenie din o serie de acte normative. 
• Proiectul de lege supus aprobării va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea 

Europeană, dată la care se vor aplica şi perioadele de tranziţie obţinute de România în cursul 
negocierilor de aderare la capitolul 4 – Libera circulaţie a capitalurilor. 

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 27 sept.2005. 
• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
• Termenul de depunere a raportului: 6 oct.2005. 
            Înscris la cuvânt, domnul deputat Chiper Gheorghe a menţionat că proiectul de lege este 
binevenit în contextul alinierii la legislaţia europeană în vederea aderării. Propune un aviz favorabil 
cu care membrii comisiei au fost de acord în unanimitate. 
  La punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezentate de către staff-ul comisiei câteva din cele 
mai importante petiţii primite, membrii comisiei indicând modalitatea de soluţionare a acestora. 
 La ultimul punct de pe ordinea de zi, membrii comisiei au stabilit ca raportul prezentat să fie 
îmbunătăţit cu propunerile şi observaţiile deputaţilor, urmând ca el să fie discutat într-o şedinţă 
ulterioară. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Nicolae Păun a declarat închise lucrările 
şedinţei.  
 
 
                                                                 
                                                                  PREŞEDINTE,  
 
                                                                    Nicolae Păun 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Întocmit: Şef Cabinet Atena Chisnăr 
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