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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Dumitru-Iulian 

Popescu , vicepreşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea şi modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 

524/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea 

unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă 

socială, precum şi pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 

576/2014). 



3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor 

măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale ( PLx 

536/2014). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat 

nr.416/2001 ( Plx 543/2014). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2014  ( Plx 530/2014) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

 

La  primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei  procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea art. 85 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 

524/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul Dumitru-Iulian Popescu, vicepreşedintele comisiei, 

precizează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.85 din Legea nr.448/2006, în sensul completării 

componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu 

doi noi membrii, respectiv un vicepreşedinte, care va fi reprezentant al 

consiliului judeţean sau, după caz, al consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti, şi un reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială, a căror activitate va fi remunerată. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 

noiembrie 2014.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru buget finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru egalitatea de 
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şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport preliminar 

de respingere a propunerii legislative . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui  raport comun de respingere. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea   şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri 

privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 

precum şi pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 

576/2014). 

Domnul Dumitru-Iulian Popescu, vicepreşedintele comisiei, 

precizează că proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri 

privind recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din 

fonduri publice, stablite de organele de control competente, acordate din 

bugetul de stat alocat Ministerului Muncii sau suportate din bugetele 

locale, cu titlu de beneficii de asistenţă socială, fără perceperea de 

penalităţi şi dobânzi de întârziere sau majorări de întârziere. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 

decembrie  2014. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea  şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
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de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri 

financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale ( PLx 536/2014). 

Domnul Dumitru-Iulian Popescu, vicepreşedintele comisiei, 

precizează că proiectul de lege are ca obiect de reglementare alocarea, 

pentru situaţii deosebite, urgente, de fonduri suplimentare din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea unor cheltuieli 

din domeniul sănătăţii, realizate la nivel central sau local, care nu pot fi 

asigurate din bugetul aprobat. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 

decembrie  2014. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001   

( Plx 543/2014). 

Domnul Dumitru-Iulian Popescu, vicepreşedintele comisiei, 

precizează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.416/2001, astfel încât 

alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr.61/1993, precum şi 

depozitele bancare aparţinând pensionarilor, în valoare totală de până la 

8.000 lei să fie exceptate de la calculul venitului net lunar al familiei  sau, 

după caz, al persoanei singure. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 2 

decembrie  2014. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea   şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2014  ( Plx 530/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

Domnul Dumitru-Iulian Popescu, vicepreşedintele comisiei, 

precizează că proiectul de lege permite desfăşurarea mai bună a activităţii 

ordonatorilor principali de credite în domeniul fondurilor europene şi al 

fondurilor rambursabile , precum şi pentru alocarea de sume necesare 

acoperirii parţiale a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de 

producţie, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în 

sistem centralizat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 
 

DUMITRU-IULIAN POPESCU 
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