
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 15 şi 16 iunie 2004 

 
 
 În ziua de 15 iunie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, 
lipsind domnul deputat Marian Sârbu – ministru delegat.  
 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, 
preşedintele comisiei.  
 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
1. Raportul comun asupra propunerii legislative privind statutul medicului de 

medicina muncii si organizarea serviciilor de medicina muncii (raport 
comun) – P.L. nr.337/2003 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.23 alin.(3), 
art.24 alin.(3), art.76, art.77, art.78 alin.(1) şi (4) din Legea nr.19/2000, 
precum şi eliminarea punctului VI al art.5 şi art.6 alin.(4), din Legea 
nr.19/2000 – P.l. nr.X-337/2004 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi Legii notarilor publici şi a 
activităţii notariale – P.l. nr.X-341/2004  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.326/22.07.2003, privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii 
ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele 
protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti – P.l. X – 335/2004.  

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.586/2002 pentru 
modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate 
în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice – P.L. X – 368/2004. 

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – P.L. X – 361/2004. 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.2 şi art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate  de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive etnice – P.l. nr.367/2003 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic nr.514/2003 – P.l.-X – 
340/2004. 
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Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.23 alin.(3), 
art.24 alin.(3), art.76, art.77, art.78 alin.(1) şi (4) din Legea nr.19/2000, precum 
şi eliminarea punctului VI al art.5 şi art.6 alin.(4), din Legea nr.19/2000 are ca 
obiect de reglementare modificarea şi abrogarea unor prevederi din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
În urma analizării ei, comisia a hotărât respingerea acesteia cu 19 voturi pentru 
şi un vot împotrivă, întrucât soluţiile propuse pentru modificarea şi completarea 
art.23 alin.(3), art.24 alin.(3), precum şi abrogarea pct.VI al art.5 şi art.6(4) au 
fost deja rezolvate prin O.U.G. nr.9/2003 care a modificat şi completat legea mai 
sus menţionată. Cât priveşte propunerea de modificare a art.76, art.77, art.78 
alin.(1) şi (4), aceasta ar conduce la încălcarea principiului contributivităţii şi al 
egalităţii de tratament şi ar distorsiona filosofia Legii nr.19/2000, însemnând în 
fapt, o revenire la principiile de calcul reglementate de vechea lege a pensiilor, 
Legea nr.3/1977. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale reglementează finanţarea de 
la bugetul de stat a pensiilor aparţinând persoanelor provenite din fostul sistem 
de asigurări sociale al agricultorilor stabilite înainte de 1 aprilie 2001 şi a unei 
părţi din cuantumul pensiilor stabilite după 1 aprilie 2001, prin valorificarea 
vechimii realizate în agricultură. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în 
forma prezentată de Senat. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale are ca obiect de reglementare modificarea ambelor legi mai sus 
amintite, în scopul unei mai bune protecţii a persoanelor vârstnice împotriva 
fenomenului de înşelătorie la vânzarea locuinţelor ce aparţin acestor persoane. În 
urma dezbaterilor, comisia a propus şi s-a adoptat respingerea propunerii 
legislative, cu 14 voturi pentru şi 4 împotrivă întrucât, pe de o parte,  
reglementările Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 
sunt acoperitoare pentru situaţiile avute în vedere de iniţiatorii propunerii, iar pe 
de altă parte, Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 
stipulează că persoana vârstnică va fi însoţită, din oficiu sau la cerere, de un 
reprezentant al Autorităţii tutelare a Consiliului local în a carei rază teritorială 
domiciliază. De asemenea, comisia a hotărât că obligaţia de a solicita aviz 
secretarului consiliului local la orice înstrăinare a locuinţei de către o persoană 
de peste 60 de ani constituie o îngrădire a dreptului de dispoziţie al persoanei cu 
capacitate deplină de exerciţiu. 
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În ziua de 16 iunie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, 
lipsind domnul deputat Marian Sârbu - ministru delegat.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, 
preşedintele comisiei. 
 Raportul comun asupra propunerii legislative privind statutul medicului 
de medicina muncii si organizarea serviciilor de medicina muncii (raport comun 
cu Comisia pentru sănătate şi familie) a fost analizat de membrii comisiei şi 
acceptat cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.326/22.07.2003, privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi 
de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în 
centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi 
maternali profesionişti are ca obiect de reglementare obligarea consiliilor 
judeţene şi a celor locale să asigure sumele necesare sprijinirii unităţilor de 
învăţământ special pentru instruirea şi educarea tinerilor cu handicap şi de a le 
vira, lunar, în contul şcolilor şi liceelor pentru copiii cu handicap. În urma 
dezbaterilor, Comisia a propus respingerea iniţiativei legislative, cu 19 voturi 
pentru şi o abţinere, din următoarele considerente:  
- finanţarea învăţământului special din cadrul îmvăţământului preuniversitar de 

stat se asigură de către consiliile judeţene şi cele locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti din bugetele proprii şi din venituri extrabugetare; 

- copiii şi tinerii ocrotiţi de servicii specializate pentru protecţia copilului în 
sistem rezidenţial şi semirezidenţial, precum şi cei încredinţaţi în plasament 
la asistenţi maternali profesionişti, beneficiază de o serie de drepturi pentru 
nevoi personale, cât şi drepturi de cazarmament pentru dotare iniţială şi de 
înlocuire, ce se asigură din bugetele consiliilor judeţene şi cele locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.586/2002 
pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive 
etnice, aflată la poziţia 6 pe ordinea de zi, şi Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.2 şi art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive 
etnice, aflată la poziţia 8 pe ordinea de zi, s-au discutat împreună întrucât au 
acelaşi obiect de reglementare, elaborându-se un singur raport, conform 
prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, prin care au fost respinse, cu 
unanimitate de voturi, din următoarele considerente: 
- printr-un proiect de act normativ care se află în fază de mediere s-a eliminat 

deja termenul de depunere a cererilor pentru stabilirea drepturilor, aşa cum 
este el propus prin modificarea art.II din Legea nr.586/2002 pentru 
modificarea art.1 lit.c) din O.G. nr.105/1999; 
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- cât priveşte modificarea art.2 din O.G. nr.105/1999, prin care se propune 
majorarea cuantumului pentru toate categoriile de beneficiari la 300.000 lei şi 
modificarea art.9 din acelaşi act normativ, prin care membrii comisiei de 
stabilire a drepturilor să beneficieze de plata indemnizaţiei fără restricţie 
temporală, acestea au fost deja rezolvate şi ca atare, soluţiile propuse au 
rămas fără obiect. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic nr.514/2003 a fost 
dezbătută şi avizată negativ, cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Smaranda DOBRESCU   Pavel Todoran 

 


