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PROCES – VERBAL 
  

al  şedinţelor de comisie din zilele de  15, 16 şi 17 februarie 2005 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 februarie 2005 au fost 

prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat  următorii invitaţi: 
 
- domnul Alexandru Mircea - Ministerului Administraţiei şi 

Internelor; 
- doamna Irina Alexe - Ministerului Administraţiei şi 

Internelor; 
- doamna Ghiţă Claudia - Autoritatea Naţională a Vămilor; 
- doamna Brega Tatiana - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Mitre Liliana - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Gabriel Friptu - Ministerul Integrării Europene; 
- doamna Ioniţă Mariana - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Stamatiade Cristian - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- doamna Ghiţescu Cristina - Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului; 
- doamna Handolescu Aurora - Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului; 
- doamna Negrilă Crăciuna - Ministerul Sănătăţii; 
- doamna Barbuta Cristina - Ministerul Sănătăţii. 
 
 

Administrator



Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Tănăsescu, 
preşedintele comisiei, care pentru început a supus la vot ordinea de zi. 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii şi 
clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi 
a taxelor vamale aferente acestora.PLX24/2005 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi 
creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă 
– iarnă, destinate locuinţelor izolate din Delta 
Dunării.PLX27/2005 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din 
privatizare şi din valorificarea activelor bancare 
neperformante.PLX23/2003/2005 
4. Proiectul de Lege pentru completarea art. 7 din Legea nr. 
333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor 
încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul 
Naţional de Investiţii.PLX20/2005 

 
II. AVIZE 

 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de 
către societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile 
naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, 
resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către 
alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi 
Comerţului, a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu 
personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau 
pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi 
economici.PLX25/2005 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind 
utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze 
Naturale „Transgaz” S.A. pentru finanţarea unor obiective 
majore de investiţii.PLX26/2005 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi 
pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) 
din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au 
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contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 
341/2004.PLX34/2005 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea 
şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere.PLX28/2005 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din 
Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.PLX29/2005 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 
România.PLX30/2005 
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru 
eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii.PLX31/2005 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor 
dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de 
Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a 
două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi 
tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003.PLX32/2005 
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative 
ce reglementează activitatea din domeniul sanitar.PLX33/2005 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar.PLX37/2005 
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale 
de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din 
zone defavorizate şi/sau monoindustriale.PLX39/2005 
 
Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

Marţi 15 februarie 2005 
 

FOND – 1.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificării 
mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente 
acestora.PLX24/2005 
                   Aceasta se dezbate în prezenţa doamnei Tatiana Brega – şef serviciu 
Ministerul Finanţelor Publice şi a doamnei Claudia Ghiţă – sef birou Autoritatea 
Naţională a Vămilor. Doamna Tatiana Braga prezintă membrilor comisiei necesitatea 
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actualizării anuale a tuturor modificărilor ce apar privind descrierea şi clasificarea 
mărfurilor în Tariful vamal de import al României. Taxele vamale înscrise în acest 
proiect reprezintă nivelul pe fiecare poziţie tarifară nouă, rezultată în urma 
modificărilor apărute în nomenclatorul de clasificare şi descriere a mărfurilor. 
Dumneaei subliniază faptul că practic nu se produc modificări în sensul diminuării 
sau majorării nici unei taxe vamale. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu concluzionează faptul că acest proiect 
de lege urmăreşte transpunerea Tarifului vamal de import al României la prevederile 
legislaţiei europene. 
                În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

 
FOND 2. Proiectul de Lege pentru completarea art. 7 din Legea nr. 

333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării 
răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de 
Investiţii.PLX20/2005 

Dezbaterea acestui proiect are loc în prezenţa doamnei Handolescu Aurora 
– director A.V.A.S. care prezintă poziţia A.V.A.S. în sensul  autorizării acesteia de a 
suplimenta sau de a completa din surse proprii Fondul pentru ajutor financiar 
constituit în baza Legii nr. 333/2001 cu o suma de 15 mld. lei. Dumneaei informează 
membrii comisiei asupra faptului că o serie de investitori au primit ajutoare 
financiare, dar un număr de 1.654 dintre aceştia  nu au putut încasa ajutoarele 
financiare cuvenite din lipsă de fonduri, suma necesară acestor plăţi fiind de 
10.030.312.103 lei. De asemenea acest fond este utilizat şi pentru avansarea 
cheltuielilor pentru consultarea investitorilor, pentru plata comisioanelor pentru 
operaţiunile bancare, efectuarea auditului activităţii Fondului Naţional de Investiţii 
precum şi pentru plata serviciilor de asistenţă juridică în legătură cu drepturile şi 
obligaţiile preluate de A.V.A.S. de la C.E.C. – S.A. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă aceşti bani sunt cuprinşi 
în buget. 

Doamna Handolescu Aurora răspunde că banii nu sunt cuprinşi în buget, 
deoarece trebuia să existe temei legal. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu concluzionează faptul că trebuie 
rectificat bugetul A.V.A.S.-ului în acest sens. 

Domnul deputat Silaghi Ovidiu întreabă dacă C.E.C. nu ar trebui să suporte 
costurile cu comisioanele bancare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu argumentează faptul că C.E.C. este în 
proces de privatizare, A.V.A.S. a preluat aceste sarcini creând astfel condiţii C.E.C.-
ului să urmeze un proces de privatizare normal. 

Doamna Handolescu Aurora declară că B.C.R. a fost abilitat să gestioneze 
fondul şi în consecinţă a suportat aceste comisioane. 

Domnul deputat Silaghi Ovidiu apreciază că dacă A.V.A.S. are jurişti 
atunci răspunderea nu ar trebui transmisă unei case de avocatură. 

Doamna Handolescu Aurora subliniază că este vorba doar de consultanţă 
juridică. 
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Doamna deputat Iordache Graţiela apreciază că suma de 5 mld. lei care se 
cheltuieşte pe comisioane este foarte mare faţă de 10 mld. cât reprezintă 
despăgubirile şi în aceste condiţii se întreabă  dacă este justificată această 
suplimentare. 

Doamna Handolescu Aurora precizează că suma totală prevăzută pentru 
aceste ajutoare este de 283 mld. lei .Restanţa  nu s-a putut achita deoarece nu au 
existat fonduri şi nu a existat prevedere legală pentru suplimentarea acestora.  

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

 
AVIZE 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului 
Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. pentru 
finanţarea unor obiective majore de investiţii.PLX26/2005 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen propune amânarea discutării tuturor 
proiectelor de lege pentru care nu s-a avut punctul de vedere al Guvernului şi nu a 
fost prezent nici un reprezentant care să susţină proiectul de lege dezbătut. De 
asemenea domnia sa doreşte să existe dovada privind invitaţiile făcute 
reprezentanţilor Guvernului. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot propunerea domnului 
deputat Nicolăescu Eugen şi cu 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă comisia a 
hotărât amânarea discuţiilor asupra acestor proiecte de lege. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către 
societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale din sectorul 
energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de 
apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului 
Economiei şi Comerţului, a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu 
personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu 
ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici.PLX25/2005 

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât amânarea discuţiilor. 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru 
prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei 
faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, nr. 341/2004.PLX34/2005 

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât amânarea discuţiilor. 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul 
Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi 
Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea 
HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003.PLX32/2005 

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât amânarea discuţiilor. 
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                             Miercuri 16 februarie 2005 

 
FOND 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 73/1977 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de 
aprovizionare pentru perioada de toamnă – iarnă, destinate locuinţelor izolate 
din Delta Dunării.PLX27/2005 

Dezbaterea acestui proiect a avut loc în prezenţa domnului Alexandru 
Mircea – secretar de stat Ministerul Administraţiei şi Internelor şi a doamnei Irina 
Alexe – consilier juridic în cadrul aceluiaşi minister. Domnul Alexandru Mircea 
prezintă membrilor comisiei faptul că, dobânda practicată de bănci pentru creditele 
acordate agenţilor economici a scăzut, fiind cuprinsă între 23-30% şi nu mai prezintă 
interes deosebit, întrucât dobânda subvenţionată este mai mică decât cea suportată de 
persoanele juridice. În aceste condiţii, se impune reducerea procentului pentru 
dobânda suportată de agenţii economici de la 15% la 5% pe an, diferenţa până la 
dobânda practicată de băncile comerciale fiind suportată din bugetul judeţean Tulcea 
devenind, astfel, credit atractiv pentru cei care asigură stocurile de aprovizionare 
pentru perioada de toamnă - iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat 

 
AVIZE  
 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea 
titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere.PLX28/2005 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului Alexandru Mircea – secretar de stat ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi a doamnei Irina Alexe – consilier juridic în cadrul 
aceluiaşi minister. 

Domnul Alexandru Mircea a prezentat membrilor comisiei faptul că 
persoanele fizice îndreptăţite cărora le-a fost retrocedate terenurile aveau obligaţia 
achitării taxei pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate. Deoarece există 
un număr mare de titluri de proprietate neridicate de către proprietari din cauza 
posibilităţilor financiare reduse ale acestora , prin această ordonanţă s-a hotărât ca 
eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate să se facă gratuit. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu precizează că practic se legiferează 
scutirea de plată ocazionată de eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate. 

Domnul deputat Erdei Doloczki întreabă ce se întâmplă cu cei care au 
ridicat titlurile de proprietate şi care au achitat această taxă 

Domnul Alexandru Mircea informează membrii comisie că sunt 470.000 de 
titluri de proprietate care nu au fost ridicate. 

Domnul deputat Cosea Mircea remarcă faptul că nu se cunoaşte procentul 
celor care nu au ridicat titlul de proprietate, dar apreciază că măsura în sine este 
discriminatorie. 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 
164/2001 privind pensiile militare de stat.PLX29/2005 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Alexandru Mircea – secretar de stat ministerul Administraţiei şi Internelor 
şi a doamnei Irina Alexe – consilier juridic în cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Alexandru Mircea subliniază necesitatea, din raţiunile deja avute 
în vedere la adoptarea Legii nr. 276/2004, adoptarea aceleiaşi soluţii pentru 
recunoaşterea vechimii în serviciu şi perioada cursurilor la zi în învăţământul superior 
şi pensionarilor militari ale căror pensii au fost stabilite înaintea intrării în vigoare a 
Legii nr. 164/ 2001 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 
privind dezvoltarea regională în România.PLX30/2005 

Domnul Gabriel Friptu – director general Ministerul Integrării Europene a 
prezentat membrilor comisiei faptul că, în conformitate cu O.G. nr. 26/2000, 
asociaţiile care se întemeiază în temeiul acesteia nu gestionează fonduri publice şi nu 
pot avea relaţii directe cu Uniunea europeană în vederea îndeplinirii rolului de 
instituţie responsabilă pentru asigurarea managementului tehnic şi financiar al 
programelor finanţate din fonduri comunitare. 

În procesul de negociere a capitolului 21 Politica regională şi coordonarea 
instrumentelor structurale, partea română s-a angajat să constituie, prin asocierea 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională, Birourile Regionale pentru Cooperare 
Transfrontalieră până la sfârşitul anului 2004, astfel încât acestea să devină 
funcţionale până la sfârşitul trimestrului I 2005.  

Având în vedere cele susmenţionate, se impune reglementarea, în regim de 
urgenţă a posibilităţii de asociere între Agenţiile de Dezvoltare Regională, pentru 
înfiinţarea Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră, prin completarea legii 
nr. 31/2004 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat 

 
Joi 17 februarie 2005 

 
               FOND 1. - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din 
valorificarea activelor bancare neperformante.PLX23/2003/2005 s-a dezbătut în 
prezenţa doamnei Ghiţescu Cristina – director A.V.A.S. şi a doamnei Mitre Liliana - 
director Ministerul Finanţelor Publice. 
               Doamna Liliana Mitre informează membrii comisiei despre necesitatea 
păstrării destinaţiei sumelor provenite din valorificarea activelor bancare 
neperformante. Domnia sa precizează că reducerea datoriei publice interne este 
întemeiată ţinând seama de faptul că aceste venituri provin tocmai din preluarea la 
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datoria publică a unor datorii în procesul de restructurare bancară. Astfel, dacă la un 
moment dat datoria publică internă a crescut, aceasta urmează să fie diminuată pe 
măsura recuperării sumelor de către A.V.A.B. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă cât reprezintă datoria publică 
internă în PIB. 

Doamna Mitre Liliana a răspuns că datoria publică internă este de 6,4% din 
PIB. Domnia sa precizează că destinaţiile pentru resursele financiare obţinute în urma 
procesului de privatizare   să fie stabilite de Guvern în urma analizelor care vor fi 
făcute.      
                Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă sumele obţinute de la 
Petrom vor fi folosite pentru diminuarea datoriei publice. 
                Doamna Mitre Liliana a confirmat că suma de 350 mil. Euro sunt destinaţi 
deja diminuării datoriei publice, restul vor fi destinate, conform Legii nr. 555/ 2004 - 
art. 23  tot pentru stingerea creanţelor bugetare dar printr-o altă ordonanţă. 
                Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să se precizeze cu ce sold s-a 
închis Trezoreria statului în anul 2004. 
                Doamna Mitre Liliana răspunde că s-a închis cu soldul de 1 mld. dolari. 
                Domnul deputat Eugen Nicolăescu doreşte să ştie dacă doamna director are 
împuternicirea domnului ministru Ionuţ Popescu de a susţine acest proiect de lege şi i 
se răspunde afirmativ. 
                Domnul deputat Silaghi Ovidiu doreşte să afle cât este bugetul de venituri 
şi cheltuieli a A.V.A.S.-ului. 
                Doamna Mitre Liliana nu poate să pună la dispoziţie aceste cifre, dar o să 
prezinte o informare membrilor comisiei în acest sens.           
                Domnul deputat Cosea Mircea concluzionează că dacă datoria publică 
internă este doar de 6,4% din PIB, atunci stăm foarte bine faţă de alte ţări. Dumnealui 
se întreabă dacă ar fi bine să se mai continue această politică. 
                 Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu precizează că sunt dispute cu F.M.I. 
pe această temă. 

 În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 
 
                  AVIZE 
 

 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii 
din domeniul sănătăţii.PLX31/2005 

Doamna Bărbuţă Cristina – director general din Ministerul Sănătăţii 
prezintă membrilor comisiei situaţia Ministerului Sănătăţii care urmează să finalizeze 
licitaţia pentru achiziţionarea de autosanitare. Contractul de achiziţie a fost încheiat în 
anul 2004 de către Staţia Centrală de Salvare Bucureşti cu termen de plată 2005. 

Pentru completarea necesarului pentru luna decembrie a medicamentelor şi 
materialelor specifice aferente tratamentului bolnavilor cuprinşi în subprogramele de 
sănătate se autorizează Casa Naţională de Sănătate să încheie angajamentele legale 
suplimentare în anul 2004, cu termen de plată în semestrul I al anului 2005. 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

3.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce 
reglementează activitatea din domeniul sanitar.PLX33/2005 
                 Doamna Bărbuţă Cristina – director general din Ministerul Sănătăţii 
informează membrii comisiei că exercitarea profesiei de medic , de asistent medical , 
de moaşă şi  de medic dentist sunt reglementate prin Legile nr. 306/2004 , 307/2004, 
308/2004. La secţiunile din aceste legi, privitoare la drepturile şi obligaţiile 
membrilor Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentişti şi respectiv, Ordinului 
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor, sunt prevăzute o serie de drepturi ale acestora de a 
beneficia de asistenţă medicală gratuită şi medicamente gratuite, atât personal cât şi 
pentru membrii lor de familie. Doamna Bărbuţa precizează din lipsă de fonduri, 
aceste facilităţi nu pot să se extindă şi asupra membrilor de familie. 
                 De asemenea doamna Bărbuţa Cristiana informează asupra art. 10 alin (1) 
din Legea nr. 264/2004 care prevede acordarea unei indemnizaţii lunare viagere, 
egală cu salariul mediu pe economie, membrilor titulari ai Academiei de Ştiinţe 
Medicale, ceea ce afectează bugetul de stat şi de aceea se doreşte prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a acestei prevederi, până la data de 1 ianuarie 2006. 
                Domnul deputat Mircea Coşea întreabă dacă există un aviz al Ministerului 
Integrării Europene pe marginea acestui act normativ. Domnia sa apreciază că ar 
trebui luat un astfel de aviz pentru a fi în concordanţă cu normele europene în 
vigoare. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu concluzionează scopul acestui act 
normativ şi anume de a nu se extinde facilităţile existente şi asupra membrilor de 
familie precum şi prorogarea termenului de intrare în vigoare  a art. 10 alin (1) din 
Legea 264/2004. 

Domnul deputat Coşea Mircea atrage atenţia că în U.E. nu există pensii 
viagere şi de aceea insistă să existe un punct de vedere din partea Ministerului 
Integrării Europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu atrage atenţia domnului Bărbuţă de a 
se consulta cu Ministerul Integrării Europene şi de a informa membrii comisiei 
despre punctul de vedere al acestuia. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.PLX37/2005 s-a 
dezbătut în prezenţa doamnei Negrilă Crăciuna – director Ministerul Sănătăţii care 
prezintă membrilor comisiei măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă privind 
interesul social, cointeresarea personalului în vederea creşterii calităţii serviciilor 
medicale acordate, buna desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare publice finanţate 
din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat şi 
constituie situaţii de urgenţă de interes public. Domnia sa precizează că Ministerul 
Sănătăţii a prezentat amendamente care sunt cuprinse în forma prezentată de Senat. 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a 
unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau 
monoindustriale.PLX39/2005 s-a dezbătut în prezenţa doamnei Ioniţă Mariana – 
director general Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi a 
domnului Stamatiade Cristian din cadrul aceluiaşi minister. 

Domnul Stamatiade Cristian  informează membrii comisiei despre stadiul 
avansat de degradare a blocurilor de locuinţe situate în zonele defavorizate şi/sau 
monoindustriale care necesită costuri ridicate de reabilitare, ce nu pot fi susţinute 
financiar din surse proprii de către proprietarii acestor blocuri. Măsurile de 
reabilitarea acestor blocuri de locuinţe cuprind intervenţii la sistemele structurale ale 
construcţiilor, precum şi la instalaţiile şi izolaţiile termice şi hidrofuge aferente. 
Pentru această categorie de populaţie, este necesară intervenţia statului, ca măsură de 
solidaritate socială pentru remedierea urgentă a condiţiilor de locuit. 

Doamna deputat Iordache Graţiela întreabă de ce numai unele zone sunt 
considerate defavorizate pentru că sunt persoane defavorizate şi în alte localităţi. 
Dumneaei întreabă dacă nu se face astfel o discriminare între categoriile de populaţie. 

Domnul Stamatiade Cristian subliniază că este vorba de zonele 
monoindustriale care nu se suprapun cu zonele cu seismicitate ridicată care sunt 
reglementate printr-o altă lege specială. 

Domnul deputat Coşea Mircea doreşte să se precizeze ce se înţelege exact 
prin zonă defavorizată şi ce anume se înţelege prin zonă monoindustrială. De 
asemenea domnia sa precizează că există zone favorizate şi pluriindustriale cu mult 
mai multe persoane decât în acele zone ce nu pot plătii repararea locuinţelor. Şi 
atunci dumnealui se întrebă cum este posibil să se emită un asemenea act normativ 
care nu este clar din punct de vedere conceptual. În acest sens, dă exemplu că sunt 
astfel de blocuri şi în Cluj şi în Bucureşti, adică de categorii defavorizate care nu pot 
suporta asemenea cheltuieli. 

Domnul Stamatiade Cristian apreciază că în Cluj şi Bucureşti există mai 
multe posibilităţi de a găsi un loc de muncă, decât în Calafat de exemplu. Dacă nu ai 
unde să lucrezi, nu poţi repara case. 

Domnul deputat Coşea Mircea întreabă dacă criteriul principal este rata 
şomajului. Dumnealui precizează că există zone în ţară unde rata şomajului este mai 
mare decât în zonele defavorizate şi de aceea se impune clarificarea din punct de 
vedere conceptual a acestui act normativ 

Doamna Ioniţă Mariana subliniază că s-a dorit de fapt mai mult o 
intervenţie în Valea Jiului. 

Domnul deputat Coşea Mircea declară că în acest caz se schimbă fondul 
problemei şi este necesară o reorientare a programului. 

Domnul Stamatiade Cristian susţine că intervenţiile se vor face la blocurile 
de locuinţe ocupate integral, unde locatarii au venituri mici sau acestea sunt 
inexistente. 

Domnul deputat Mircea Coşea întreabă dacă sunt informaţii şi despre alte 
zone monoindustriale sau defavorizate. 
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Doamna Ioniţă Mariana răspunde negativ. 
Domnul Stamatiade Cristian declară că normele metodologice ce vor fi 

emise vor definii clar zonele defavorizate ,criteriile sociale, blocurile de locuinţe care 
vor beneficia de intervenţiile tehnice. 

Domnul deputat Mircea Coşea propune să se facă o restrângere a 
termenului de zone monoindustriale prin aceea cu zone cu grad de dezocupare a forţei 
de muncă mai mare decât media pe ţară. 

Doamna deputat Iordache Graţiela propune amânarea dezbaterii acestui 
proiect şi solicită prezentarea clară a ceea ce se doreşte să însemne zone 
monoindustriale, zone defavorizate. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune amânarea discuţiilor pentru o 
săptămână, când trebuie să fie prezentată documentaţie pe acest proiect, eventual 
normele metodologice. 

Domnul Nicolăescu Eugen solicită ca discuţiile să aibă loc în prezenţa unui 
secretar de stat, cu poziţie politică şi cu detaliile solicitate. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât amânarea 
discuţiilor. 

  
 

 
 
 
 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 
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