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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 8 şi 9 septembrie 2004 

 
 

 
 În ziua de 8 septembrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 20 
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – grup parlamentar PSD. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, 
preşedintele comisiei.  
 Participă ca invitaţi: 
1. Dl Liviu Teodorescu – Consilier în cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap; 
2. D-na Crăciuna Negrilă – Director în cadrul Ministerului Sănătăţii; 
3. D-na Eugenia Popescu – Director general adjunct în Ministerul 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; 
4. Dl Petru Mărculeţ – Consilier în Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului; 
5. Dl Dumitru Călinoiu – Director general în Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei. 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
 FOND 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2004 pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, 
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi 
regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale  – 
P.L.- X – 430/2004 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap – P.L. X – 432/2004 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice – P.L. X 431/2004 
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4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat – P.l. X 433/2004 

5. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.44/1 iulie 1994, privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război – P.l.X 437/2004 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2004 pentru completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din 
sectorul bugetar – P.L. X 442/2004  

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2004 privind 
unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei – P.L. X 479/2004  

 
AVIZARE 
 
8. Propunere legislativă privind asigurările sociale de sănătate – P.l. X410/2004  
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2004 pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, 
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi 
regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale este 
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului. Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare modificarea 
alineatului (2) al articolului 2 din OUG nr.8/2003 în scopul creării cadrului legal 
pentru ca persoanele ce-şi desfăşoară activitatea în sectorul feroviar şi care vor fi 
disponibilizate prin concedieri colective să beneficieze de prevederile acestei 
ordonanţe.  
 În urma analizării, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi în forma prezentată. 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap este dezbătut în prezenţa d-
lui Liviu Teodorescu, care arată că este necesară completarea ordonanţei mai sus 
menţionate în scopul eficientizării activităţii instituţiei, venind cu precizări 
referitoare la componenţa comisiilor de expertiză, cât şi în definirea statutului 
inspectorilor regionali şi judeţeni. În urma analizării, proiectul a fost adoptat cu 
amendamente la art.11 alin.(2) lit.c), alin.(5), s-au introdus două alineate noi 
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după alin.5, alin.(6) al art.11 şi art.15, toate amendamentele propuse de d-na 
deputat Smaranda Dobrescu şi adoptate cu unanimitate de voturi. 
 Per ansamblu, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat este dezbătută şi respinsă cu 10 voturi pentru şi 5 
împotrivă întrucât ea propunea majorarea cuantumului lunar al venitului minim 
pe categorii de familie în sensul dublării acestuia, dar aceste măsuri nu pot fi 
susţinute financiar şi n-au fost nici identificate sursele de finanţare. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2004 pentru completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul 
bugetar este dezbătut în prezenţa d-nei Crăciuna Negrilă care a subliniat faptul 
că el urmează să permită stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice 
de execuţie pentru persoanele care nu au avut anterior calitatea de funcţionar 
public de execuţie, dar au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii 
publice de conducere. 
 Supus la vot, proiectul a fost adoptat cu majoritate de 15 voturi şi o 
abţinere, în forma prezentată. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2004 
privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei este prezentat de dl director Dumitru Călinoiu. Domnia sa a explicat 
detaliat măsurile financiare adoptate în vederea acordării ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinţei pe perioada noiembrie 2004 – martie 2005.  
 Proiectul a fost adoptat, cu un amendament propus de d-na deputat Bondi 
Gyongyike la art. 162 (2), cu 7 voturi pentru şi 5 împotrivă. 
 Per ansamblu, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În ziua de 9 septembrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 20 
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – grup parlamentar PSD.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, 
preşedintele comisiei. 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice este prezentat de d-na preşedinte Smaranda Dobrescu, 
arătând că adoptarea lui urmează să creeze posibilităţi reale de decontare a 
cheltuielilor materiale din bugetul propriu al Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice către consiliile judeţene ale acestor persoane, respectiv a municipiului 
Bucureşti. Supus dezbaterii, proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru şi 2 
abţineri, cu amendamente la art.18 alin.(1), art.21 alin.(1), art.23 alin.(3). 
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 Propunerea legislativă privind asigurările sociale de sănătate este 
dezbătută şi avizată negativ cu unanimitate de voturi întrucât din textul propus 
nu rezultă eficientizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în plus, el 
ar introduce dezechilibre majore în funcţionarea acestui sistem. 
 Dezbaterea propunerii legislative privind completarea Legii nr.44/1 iulie 
1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război a fost amânată datorită absenţei iniţiatorilor. 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
       Smaranda DOBRESCU     Pavel Todoran 
 


