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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 11 şi 12 septembrie 2001

La lucrările comisiei din ziua de 11.09.2001 sunt prezenţi 19 deputaţi,
lipsind dl Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind statutul poliţistului
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997
Proiectul de Lege înscris la punctul 1 pe ordinea de zi a fost discutat şi

avizat în forma prezentată cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, doamna preşedinte Smaranda
Dobrescu a apreciat că prevederile acesteia trebuie analizate prin corelare cu
dispoziţiile Legii finanţelor publice nr. 72/1996. Întrucât propunerile cuprinse în
iniţiativă referitoare la modificarea alin (2) al art. 2 din lege, precum şi
completarea acestui articol cu un nou alineat (3), contravin Legii finanţelor
publice, domnia sa propune avizarea negativă a iniţiativei aflate în discuţie.

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.

La lucrările comisiei din ziua de 12.09.2001 sunt prezenţi 20 deputaţi.
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,

preşedintele comisiei.
Participă ca invitaţi:

      Marian Sârbu � Ministrul muncii şi solidarităţii sociale
      Cristian Roşca � Director în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
      Adriana Ion � Expert în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
În deschiderea lucrărilor doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a remarcat

faptul că proiectul de lege aflat pe ordinea de zi are o importanţă deosebită
aducând numeroase elemente noi în legislaţia rămâneasă.

Domnul ministru Marian Sârbu a făcut o  prezentarea generală a proiectului
de lege supus dezbaterii, arătând că a fost absolut necesară iniţirea unei astfel de
legi în sprijinul categoriilor sociale defavorizate.
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Există o serie de categorii sociale aflate în dificultate care necesită un
acompaniament personalizat din partea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi din partea
celorlalte instituţii competente.

De asemenea domnul ministru Marian Sârbu a arătat că proiectul de lege are
în vedere o serie de măsuri pentru prevenirea marginalizării sociale care constau
în:

- identificarea persoanelor şi familiilor care se găsesc în situaţia de
marginalizare socială;

- intervenţii în sprijinul celor aflaţi în situaţii de urgenţă din punct de
vedere social;

- prevenirea evacuărilor din locuinţe şi îmbunătăţirea procedurii de
vânzare a locuinţelor în scopul eliminării situaţiilor de înşelare a
vânzătorului;

- alocarea unui anumit procent din PIB în scopul îmbunătăţirii activităţii
statului în domeniul combaterii marginalizării sociale.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a apreciat faptul că acest proiect de
lege nu a fost suficient mediatizat, în scopul cunoaşterii lui de către potenţialii
beneficiari. Totodată la constituirea bugetului pentru plata ajutorului de şomaj pe
anul 2002 ar trebui să aibă temei legel atât acest proiect de lege cât şi Legea
ocupării profesionale în scopul facilitării implementării lor.

Doamna deputat Bondy Gyongyike a apreciat de asemenea că proiectul de
lege este foarte bun exprimându-şi speranţa că va fi posibilă aplicarea ei din punct
de vedere financiar şi s-a interesat dacă beneficiarii legii sunt asiguraţi în cadrul
sistemului de pensii şi dacă în legea bugetului pe anul 2002 sunt avute în vedere
cheltuieli pentru punerea în aplicare a legii.

Doamna deputat Maria Apostolescu a subliniat faptul că există şi o
propunere a unui grup de deputaţi PRM cu acelaşi obiect şi cu rezerva amendării
lui, proiectul de lege este bine structurat şi cuprinzător.

Domnul ministru, răspunzând membrilor comisiei, apreciază că la pregătirea
implementarii legii lucrează deja un colectiv din cadrul MMSS astfel încât la
intrarea în vigoare a legii să existe condiţiile optime de aplicare a ei.

S-a trecut la discuţia pe articole a textului de lege, domnii deputaţi Adrian
Mărăcineanu, Kerekes Karoly şi Gheorghe Barbu au formulat amendamente la
articolele 14, 16 şi 32.

Întregul proiect de lege a fost acceptat cu amendamente cu unanimitate de
voturi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU         ION MÎNZÎNĂ
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