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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, fiind absent dl Sorin Pantiş - 
ministru. 
 Şedinţele sunt conduse de dl Valentin Adrian Iliescu, preşedintele comisiei. 
 Pe ordinea de zi a celor două şedinţe a fost înscrisă discutarea în regim de 
urgenţă a proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Fondului Român de Dezvoltare Socială.  
 La lucrări a participat din partea iniţiatorului dl Secretar General Adjunct al 
Guvernului Radu Stroe însoţit de un grup de specialişti care au contribuit la 
elaborarea acestui proiect de lege. 
 În şedinţa din data de 9 martie a.c., iniţiatorul a răspuns întrebărilor puse de 
către deputaţi, asupra modului de elaborare, obiectivelor şi soluţiilor propuse, 
referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare 
Socială.  
 După o prezentare generală făcută de iniţiator asupra utilităţii şi oportunităţii 
fondului, au pus întrebări următorii deputaţi: George Şerban, Bondi Gyongyike, 
Girescu Ion, Lazia Ion, Dobrescu Smaranda, Sârbu Marian, Buzatu Dumitru şi 
Petrescu Silviu. 
 Întrebările au privit fondul juridic al proiectului de lege, utilitatea unui 
asemenea fond în condiţiile date, oportunitatea patronării activităţii fondului de către 
instituţia primului ministru, modul de control asupra utilizării fondurilor bugetare şi 
extrabugetare ale fondului, eventualitatea unor paralelisme cu alte organisme 
guvernamentale - de ex. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - oportunitatea 
puterii de reglementare în vederea combaterii sărăciei de către fondul nou creat, 
gradul de autonomie efectivă pe care îl are fondul, cât şi originalitatea acestuia ca 
persoană juridică suis-generis. 
 Iniţiatorul a răspuns la întrebările deputaţilor şi a încercat să justifice opţiunile 
regăsite în textul legii în aşa fel încât să se arate oportunitatea fondului cât şi dorinţa 
iniţiatorilor de a exclude influenţele politice neprielnice activităţii practice a acestui 
fond. Iniţiatorul a pus la dispoziţia membrilor comisiei un material documentar 
privind fondurile similare din alte ţări ale lumii, (cum ar fi o serie de state din 
America Latină, Armenia, Republica Moldova şi mai aproape de noi, Bulgaria) 
modul de legiferare al acestora, rezultatele obţinute şi de asemenea, un studiu privind 



nivelul sărăciei şi zonele afectate mai puternic de acest fenomen social, din ţara 
noastră. 
 În finalul şedinţei s-a propus începerea discuţiei pe articole în şedinţa 
următoare. 
 În data de 11 martie a.c.lucrările şedinţei au început prin discutarea propunerii 
făcute de un grup de deputaţi ca săptămâna viitoare, o subcomisie formată din 5 
deputaţi să se deplaseze în jud.Hunedoara pentru a constata direct efectele 
Ordonanţei nr.22/1997 cu privire la restructurarea activităţii miniere. Componenţa 
subcomisiei este următoarea: Victor Barbăroşie, Radu Gheciu, Valentin Adrian 
Iliescu, Ion Giurescu şi Teodor Stanca. 
 În continuare, s-a trecut la  dezbaterea pe articole a proiectului de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.  
 Cu privire la titlul legii s-au făcut mai multe propuneri de modificare a 
acestuia astfel: 
 - dl deputat Sârbu Marian - Fondul Român pentru Combaterea Sărăciei; 
 - dl deputat Kerekes Karoly - Fondul Român de Solidaritate Socială. 
 Cele două propuneri au fost respinse cu 4 şi respectiv 6 voturi, fiind votată cu 
13 voturi pentru şi 2 împotrivă forma propusă. 
 La articolul 1, alineatul 1 a fost adoptat cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri în 
forma propusă de Consiliul Legislativ. 
 Articolul 2 a fost votat literă de literă cu unele modificări faţă de textul iniţial, 
modificări propuse de dnii deputaţi Marian Sârbu, Radu Gheciu şi Dumitru Buzatu. 
 De asemenea, alineatul 2 a fost adoptat în forma iniţială. 
 Articolul 3 a fost adoptat cu amendamente propuse de dna deputat Paula 
Ivănescu. 
 Articolul 4 a fost adoptat cu amendamente propuse de dnii deputaţi Victor 
Barbăroşie, Marian Sârbu şi Kerekes Karoly. 
 Articolul 5 a fost votat în unanimitate îm forma iniţială. 
 Articolul 6 a fost adoptat cu amendamente propuse de dnii deputaţi Radu 
Gheciu şi George Şerban. 
 Articolul 7 a fost adoptat în unanimitate cu o modificare propusă de dl deputat 
Marian Sârbu. 
 În continuare, a fost adoptat titlul Capitolului II, urmând aprobarea articolului 
8 în formularea doamnei deputat Smaranda Dobrescu. 
 Lucrările şedinţei s-au încheiat în acest punct urmând a fi reluate în şedinţa din 
data de luni 16 martie orele 16.  
 
 
  
 
 
 
               PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
    Valentin Adrian Iliescu           Teodor Stanca   
 


