
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse              Nr.  45/392/19.12.2005 
           pentru femei şi bărbaţi 

                           
Sinteza  

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 13 şi 14 decembrie 2005 

 
 Marţi, 13 decembrie 2005   
           1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind acordarea gratuită a 
medicamentelor pentru unii pensionari (P.L.X. 586/2005).   
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind salarizarea 
personalului din domeniul învăţământului , cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor 
publici (P.L.X. 583/2005).     
 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sprijinirea construirii 
de locuinţe pentru tineri (P.L.X. 613/2005).     

      4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind acordarea unor  
premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur (P.L.X. 617/2005).     
 Miercuri, 14 decembrie 2005 
           1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia persoanelor 
vârstnice (P.L.X. 582/2005). 
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 
49/1999 şi a Legii nr. 88/2004 privind pensile IOVR (P.L.X. 587/2005) 
 3.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (PLX 539/2005)   
 4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind sistemul naţional de 
asistenţă socială (P.L.X. 536/2005). 

   
 Marţi, 13 decembrie 2005 

 Sedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. 
 Ordinea de zi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 

     La lucrări au fost invitaţi iniţiatorii-parlamentari aparţinând P.R.M. şi 
reprezentanţi ai Ministerului Finantelor Publice.  
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, propunerii 
legislative privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari 
(P.L.X. 586/2005), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
 Propunerea legislativă prevede acordarea gratuită de medicamente unor 
pensionari, ale căror pensii nu depăşesc 3 milioane de lei pe lună. 
 Referitor la propunerea legislativă, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak 
a arătat că aceasta este generoasă şi are ca scop reglementarea situaţiei unor 
pensionari, dar şi că astfel de propuneri au caracter populist pentru că nu rezolvă 
problemele reale. Doamna deputată Doina Dreţcanu precizează că măsura în sine 
ar trebui văzută ca  o discriminare pozitivă şi consideră, ca reprezentantă a P.S.D., 
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că este nevoie de ajutorarea celor cu venituri foarte reduse pentru a achiziţiona 
medicamentele necesare. Doamna deputată Olguţa Cocrea adaugă faptul că astfel 
de propuneri au mai existat în ultimii 15 ani, timp în care acestea nu au putut fi 
rezolvate iar acum se doreşte totul, fără a se face o analiză a economiei, 
productivităţii, competitivităţii şi fără a se avea în vedere ansamblul problemelor. 
Domnul deputat Tamas Sandor menţionează că este,în general, de acord cu 
sprijinirea categoriilor defavorizate dar nu poate susţine propunerea legislativă în 
această formă, având în vedere faptul că punctul de vedere al guvernului este 
negativ. Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean consideră că pentru pensionari 
ar trebui să fie găsite soluţii de sprijin pentru achiziţionarea medicamentelor şi 
propune avizarea favorabilă a propunerii legislative.  
 Propunerea legislativă a fost supusă la vot, în vederea avizării favorabile şi a 
fost votată, atât la titlul şi articolul 1 cât şi în integralitate, astfel: 4 voturi „pentru” 
(doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu) şi o 
„abţinere” (domnul deputat Sandor Tamas, din motivele arătate mai sus).   
 Ca urmare, propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de 
voturi.  
 La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind salarizarea personalului din domeniul învăţământului , 
cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor publici (P.L.X. 583/2005), pentru care Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. Prin această propunere legislativă se doreşte 
majorarea cu 100% a salariilor unor categorii de personal, respectiv ale celui din 
învăţământ, cercetarei, sănătate şi ale  funcţionarilor publici. 
  La acest subiect, membrii comisiei au opinat că prin aceste creşteri 
salariale s-ar crea diferenţieri salariale pentru unele categorii de personal, 
fără a exista criterii şi resurse bugetare. In spiritul celor afirmate de membrii 
Comisiei, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak  propune respingerea iniţiativei 
legislative şi supune la vot această propunere. Rezultatul votului a fost de 5 voturi 
„pentru” (doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, domnul deputat Sandor Tamas).  
 In concluzie, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La al treilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind sprijinirea construirii de locuinţe pentru tineri (P.L.X. 
613/2005), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare acordarea unui sprijin financiar în cuantum 
de 500.000.000 ROL ( 50.000 RON ), pentru tinerii în vârstă de până la 35 ani, în 
vederea construirii de locuinte.  
 In cadrul dezbaterilor, doamna deputată Doina Dreţcanu arată că este de 
acord cu principiul pe care îl promovează această propunere. Domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak menţionează că există în legislaţie facilităţi 
acordate tinerilor, în anii anteriori construindu-se locuinţe pentru tineri prin A.N.L., 
dar propunerea legislativă supusă dezbaterii nu este fundamentata şi nu există 
sursele de finanţare. Motivat de aceasta, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak 
propune la vot respingerea propunerii legislative. Cu 4 voturi „pentru” (doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, domnul deputat Sandor Tamas  ) şi o „abţinere” 
(doamna deputată Doina Dreţcanu), propunerea legislativă a fost respinsă. 
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 La al patrulea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la 
nunta de aur (P.L.X. 617/2005), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. Această propunere legislativă urmăreşte, aşa cum apare în titlu, 
acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur. 
 La acest punct membrii Comisiei au apreciat că acordarea unor astfel de 
premii ar trebui să fie de competenţa consiliilor locale, având în vedere  autonomia 
locală şi faptul că există deja precedente în acest sens. Domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak propune la vot respingerea propunerii legislative. Cu un număr de 
5 voturi „pentru” (doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, domnul deputat Sandor Tamas), propunerea legislativă a fost respinsă. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak declară închisă şedinţa. 
 In ziua de 13 decembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Sandor Tamas. A absentat doamna preşedintă Minodora Cliveti, care a 
participat la lucrările A.P.C.E. 
 
 Miercuri, 14 decembrie 2005 

 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
 La dezbatere au participat ca invitate, din partea Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, doamna Mihaela Grecu, director şi doamna Cecilia 
Sebe, expert la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul. Au fost invitaţi, de 
asemenea, iniţiatorii-parlamentari aparţinând P.R.M. 
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea  propunerii 
legislative privind protecţia persoanelor vârstnice (P.L.X. 582/2005), pentru care 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Prin această propunere legislativă se 
doreşte construirea de centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice fără 
handicap.  
 Membrii Comisiei au apreciat că această propunere: rezolvă doar o parte a 
problemelor legate de asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice; are 
prevederi discriminatorii; nu evaluează măsura în care se pot transfera resurse 
financiare pe plan local, pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute. Ca 
urmare,   doamna preşedintă Minodora Cliveti propune respingerea propunerii 
legislative. Supusă la vot, respingerea propunerii s-a făcut cu 6 voturi “pentru” 
(doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, 
doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Sandor Tamas). 
 La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 49/1999 şi a Legii nr. 88/2004 
privind pensile IOVR (P.L.X. 587/2005), pentru care Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. Această propunere legislativă vizează majorarea pensiilor 
IOVR. Membrii Comisiei, constatând că nu există o evaluare a costurilor aferente şi 
nici precizarea surselor financiare, au propus respingerea propunerii. Supusă la vot, 
propunerea legislativă a fost respinsă cu 6 voturi “pentru” (doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, domnul deputat Sandor Tamas). 
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 La al treilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat (PLX 539/2005), pentru care Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  
 Doamna directoare Mihaela Grecu arată că a fost necesară modificarea şi 
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru: corectarea  
disfuncţionalităţilor şi dificultăţilor rezultate din aplicarea legii; includerea 
modificărilor legislative apărute ulterior apariţiei legii; îmbunătăţirea reglementărilor 
actuale privind venitul minim garantat. Proiectul de lege defineşte persoanele apte 
de muncă şi completează definiţia familiei şi prevede: posibilitatea stabilirii de către 
consiliile locale a unor criterii proprii de evaluare a veniturilor nete lunare ale familiei-
cu respectarea limitelor  minime aprobate la nivel naţional; obligaţia primarilor de a 
întocmi un plan lunar de acţiuni sau lucrări de interes local şi de a ţine evidenţa 
orelor de muncă efectuate de persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de 
ajutor social; cazurile de suspendare a plăţii sau încetare a dreptului la ajutor social; 
posibilitatea efectuării controlului de către direcţiile de muncă, solidaritate socială şi 
familie teritoriale, asupra modului de aplicare a legii; introducerea de sancţiuni 
contravenţionale în cazurile de nerespectare a legii. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti doreşte să afle numărului actual al 
beneficiarilor de ajutor social şi solicită din partea ministerului, în scris,  date privind 
evoluţia  aplicării legii precum şi privind familiile monoparentale care au cap de 
familie femeie, atât pentru mediul urban cât şi pentru mediul rural, pentru a se putea 
face o evaluare a nivelului de sărăcie. Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean 
arată că în prezent sunt multe persoane care nu cunosc prevederile legale în 
domeniu sau nu doresc să apeleze la ajutorul social, deşi îndeplinesc condiţiile, dar 
şi persoane şi familii care primesc ajutor, deşi posedă bunuri care nu ar justifica 
aceasta.  Doamna deputată Doina Dreţcanu doreşte să ştie cum se rezolvă 
problema celor care muncesc în străinătate, nu au contract de muncă aflat în 
evidenţa Oficiului Naţional pentru Migraţia Forţei de Muncă, trimit bani acasă iar  
familiile lor primesc ajutor social şi, de asemenea, care este situatia la zi a plăţilor 
ajutorului social . 
 Doamna directoare Mihaela Grecu precizează că: în prezent aproximativ 
175.000 familii monoparentale beneficiază de ajutor social iar cca 90% din acestea  
au cap de familie femeie; au beneficiat de ajutor social un număr de familii şi 
persoane singure asimilate acestora de aproximativ 480.000 în 2004, 420.000 în 
2005; pentru 2006 se estimează a se acorda ajutor social unui număr de cca 
500.000 de familii. Prin stabilirea listei bunurilor funcţie de care se va face evaluarea 
veniturilor şi, deci, acordarea ajutorului social se va aplica o metodologie unitară 
care va exclude de la plată cazurile nejustificate. In ceea ce priveşte persoanele 
plecate în străinătate, prin anchetele sociale se încearcă suplinirea datelor lipsă iar 
referitor la plăţile la zi există restanţe. 
 S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole, existând amendamente formulate şi 
depuse şi susţinute de către doamnele deputate Minodora Cliveti şi Doina Dreţcanu, 
aparţinând Grupului Parlamentar P.S.D., după cum urmează:  
 - modificarea, la punctul 7, a alineatului (7) al articolului 8, motivat de faptul 
că trebuie precizată periodicitatea, pentru a se putea face o mai corectă estimare a 
resurselor necesare pentru plata ajutorului social: 
 „(7) Listele prevăzute la alin.(2) şi (3) precum şi limitele prevăzute la alin.(4) 
se actualizează, anual, prin hotărâre a Guvernului.” 
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 - modificarea, la punctul 15, a alineatului (2) al articolului 15, motivat de faptul 
că instituţiile Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei trebuie să fie acelea 
care să ofere obligatoriu informaţii primarilor în vederea responsabilizării primariilor 
şi instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi pentru a se păstra consecvenţa ( a se vedea 
punctul 5, articolul 7 alin.(2)): 
 „(2) Agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă şi Oficiul pentru 
Migraţia Fortei de Muncă vor transmite primarilor, în prima lună a fiecărui 
trimestru, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social 
care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă   oferit şi, respectiv, care 
au plecat  cu contract de muncă în străinătate.” 
 - modificarea articolului II, pentru a nu se produce suspendarea sau sistarea 
plăţii ajutoarelor până la apariţia normelor metodologice de aplicare: 
 „ Art.II.-Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicare.” 
 - modificarea articolului III, pentru a nu se produce suspendarea sau sistarea 
plăţii ajutoarelor până la apariţia normelor metodologice de aplicare: 
 „Art.III.- In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, împreună cu Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Ministerul Finantelor publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi 
Ministerul Apărării Naţionale vor supune  aprobării Guvernului, prin hotărâre, 
modificarea corespunzătoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1099/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
719 din 12 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.” 
 Rezultatul votului a fost următorul: 
 -  la titlu precum şi la art. I: punctele 1-6, punctul 7 cu amendamentul sus-
menţionat, punctele 8-14, punctul 15  cu amendamentul sus-menţionat, punctele 16-
27, precum şi la art. II cu amendamentul sus-menţionat şi la art. III cu 
amendamentul sus-menţionat,  s-au întrunit  6 voturi „pentru” (doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, domnul deputat Sandor Tamas); 
 - proiectul în integralitate, cu amendamentele admise, a întrunit  6 voturi 
„pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa 
Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Sandor Tamas). 
 La al patrulea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială (P.L.X. 536/2005), 
pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Doamna directoare Mihaela Grecu arată că proiectul de lege reprezintă o 
lege cadru privind asistenţa socială, care vizează, în principal: construcţia unui 
sistem coerent şi coordonat în domeniul asitentei sociale; definirea principiilor care 
stau la baza acordării prestaţiilor şi serviciilor sociale; crearea unui sistem unitar de 
prestaţii sociale orientat spre categoriile defavorizate; crearea unei noi structuri 
instituţionale; promovarea consolidării coeziunii sociale prin stimularea solidarităţii în 
cadrul comunităţii faţă de cele mai vulnerabile categorii de persoane; stabilirea 
surselor de finanţare necesare funcţionării sistemului naţional de prestaţii şi servicii 
sociale: orientarea politicii sociale spre armonizarea cu obiectivele fundamentale ale 
Uniunii Europene. 
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 S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole, existând amendamente formulate şi 
depuse şi susţinute de către doamnele deputate Minodora Cliveti şi Doina Dreţcanu, 
aparţinând Grupului Parlamentar P.S.D., după cum urmează: 
 - modificarea alineatelor (1) şi (2) ale articolului 2, pentru o mai mare 
acurateţe a textului: 
 „(1) Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii şi 
măsuri prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
colectivitatea locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau 
înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor sau 
comunităţilor. 
 (2)  Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, 
cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării 
capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea 
calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. “ 

- modificarea literei m) a articolului 5, pentru o exprimare mai adecvată: 
 „m) Societatea civilă este formată din persoane asociate sub diferite forme , 
pe baza unor interese comune, şi care îşi dedică timpul, cunoşinţele şi experienţa 
pentru a-şi promova şi apăra drepturile ş interesele; formele asociative pot fi, în 
principal, asociaţii şi fundaţii, organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii culturale 
şi de cult, precum şi grupuri comunitare informale.” 
 - modificarea alineatului (1) al articolului 14, pentru a se asigura coerenţă cu 
prevederile alin. (2) si (3), pentru o mai mare transparenţă în administraţia publică şi 
pentru ca standardele din domeniul asistenţei sociale să  poată face obiectul 
dezbaterii publice cu partenerii sociali: 
 „(1) Asigurarea calităţii serviciului social se realizează prin respectarea 
standardelor generale şi specifice de calitate, aprobate prin hotărâre a 
Guvernului.”  
 - modificarea articolului 16, pentru mai multă claritate: 
 „Art.16.- Serviciile sociale sunt organizate într-un sistem flexibil, 
multidisciplinar şi coordonat şi pot fi furnizate în sistem integrat cu serviciile de 
sănătate, învăţământ, locuire, ocupare a forţei de muncă şi altele asemenea, în 
funcţie de complexitatea situaţiei. “ 
 - modificarea titlului capitolului V, pentru a se reda corect conţinutul 
capitolului, precum şi pentru corelarea cu conţinutul normei de la articolul 1: 

 „CAPITOLUL V 
Organizarea şi funcţionarea sistemului national de asistenţă socială” 

 - modificarea articolului 27, pentru o exprimare mai clară: 
 „Art.27.-Aplicarea unitară, la nivel teritorial, a legislaţiei şi strategiilor naţionale 
din domeniul asistenţei sociale este asigurată de Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei,  prin structurile sale deconcentrate.” 
 - modificarea alineatului (2) al articolului 29, pentru o mai bună corelare cu 
menţiunile din Nota de fundamentare: 
 „ (2) Inspecţia Socială are ca scop controlul implementării legislaţiei în 
domeniu, precum şi inspectarea activităţii instituţiilor, publice şi private, 
responsabile cu furnizarea prestaţiilor şi serviciilor sociale.” 
 - modificarea alineatului (2) al articolului 33, conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ: 
 „(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), pentru îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute la acelaşi alineat, consiliile locale şi primăriile de la nivelul comunelor care 
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nu dispun de capacitatea şi resursele necesare înfiinţării unui serviciu public de 
asistenţă socială, angajează personal cu contract individual de muncă, cu 
competenţe în domeniul asistenţei sociale. “ 
 - modificarea alineatului (1) al articolului 46,  pentru respectarea prevederilor 
Legii contenciosului administrativ care specifică faptul că soluţionarea plângerilor 
împotriva actelor administrative este de competenţa organului ierarhic superior: 
 „(1) Decizia de stabilire a dreptului la servicii sociale şi prestaţii sociale poate 
fi contestată la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.” 
 - modificarea alineatului (2) al articolului 47, pentru a se asigura funcţionarea 
Comisiei de mediere: 
 „(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de mediere socială 
se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în termen 
de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.” 
 - modificarea alineatului (1) al articolului 51, pentru a se asigura continuitatea 
în gestiunea şi plata prestaţiilor sociale: 
 „ (1) In termen de 1 an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei elaborează modificările şi completările 
corespunzătoare la actele normative în vigoare din domeniul asistenţei sociale.” 
 Rezultatul votului a fost următorul: 
 -  la titlu legii, la titlul Capitolului I, la art.1, art. 2 cu amendamentul sus-
menţionat, art. 3 şi 4, art. 5 cu amendamentul sus-menţionat, art. 6, titlul Capitolului 
II, art. 7-9, titlul Capitolului III, art. 10-13, art. 14 cu amendamentul sus-menţionat, 
art. 15, art. 16 cu amendamentul sus-menţionat, titlul Secţiunii a 2-a, art. 17-19, titlul 
Capitolului IV, art. 20-23, titlul Capitolului V cu amendamentul sus-menţionat,  titlul 
Secţiunii 1, art. 24-26, art. 27 cu amendamentul sus-menţionat, art. 28, art. 29  cu 
amendamentul sus-menţionat, art. 30, titlul Secţiunii a 2-a, art. 31 şi 32, art. 33 cu 
amendamentul sus-menţionat, art. 34-36, titlul Capitolului VI, art. 37-43, titlul 
Capitolului VII, art. 44 şi 45,  art. 46 cu amendamentul sus-menţionat, art. 47 cu 
amendamentul sus-menţionat, art. 48, titlul Capitolului VIII, art. 50, art. 51 cu 
amendamentul sus-menţionat, art. 52 cu amendamentul sus-menţionat, s-au întrunit  
6 voturi „pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă 
Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată 
Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Sandor Tamas); 
 - proiectul în integralitate, cu amendamentele admise, a întrunit  6 voturi 
„pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa 
Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Sandor Tamas). 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
 In ziua de 14 decembrie au fost prezenţi la lucrări: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu şi domnul deputat Sandor Tamas.  

   
 

            PREŞEDINTĂ, 
 
         Minodora CLIVETI    

          SECRETAR, 
                                 ---------------               Expert parlamentar, 
            Lucia-Cornelia Lepădatu 
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