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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 5 şi 6 octombrie 2004 

 
 

 În ziua de 5 octombrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, 
lipsind domnii deputaţi Marian Sârbu – grup parlamentar PSD, Virgil Popa – grup 
parlamentar PSD şi Longher Ghervazen – grup parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale. 

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

La dezbaterile comisiei participă ca invitaţi: 
1. D-na Marta Ţărnea – Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei; 
2. D-l Ion Gibescu – Şef serviciu salarizare în Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
3. D-na Doina Bucinschi – director în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei;  
4. D-na Loredana Baţagoi – expert în cadrul Ministerului Integrării Europene; 
5. D-l Valeriu Sălăjeanu – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap 
6. D-l Liviu Teodorescu – consilier în cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap. 
7. D-na Deputat Iulia Pataki – Grup Parlamentar al UDMR. 
 
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii naşionale pentru Persoanele cu Handicap – P.L.X – 432/2004 

Administrator
conform
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2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi – P.L.X - 533/2004  

3. Proiect de Lege privind salarizarea personalului care gestionează fonduri 
comunitare – P.L.X - 577/2004 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2004 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale – P.L. X nr.559/2004 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România – P.L.-X 
584/2004 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 
stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar – P.L.-X 
585/2004. 

 
Proiectul de Lege privind salarizarea personalului care gestionează fonduri 

comunitare instituie cadrul juridic privind salarizarea personalului cu atribuţii în 
gestionarea fondurilor mai sus amintite este dezbătut în prezenţa domnului Ion 
Gibescu, care arată că este necesară asigurarea unui sistem de salarizare stimulativ 
având în vedere complexitatea şi importanţa activităţilor de gestionare a acestor 
fonduri nerambursabile. 

În urma analizării lui pe articole, proiectul este adoptat în forma prezentată, 
cu 12 voturi pentru şi 2 împotrivă. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2004 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale este prezentat comisiei de doamna preşedinte Smaranda Dobrescu 
care arată că obiectul de reglementare constă în completarea legislaţiei din 
domeniul serviciilor sociale, urmărind un dublu scop: creşterea eficienţei 
sistemului de prestaţii în domeniul serviciilor sociale şi crearea unui cadru 
funcţional pentru atragerea şi gestionarea fondurilor europene destinate acestui tip 
de activităţi. 

Doamna Secretar de stat Marta Ţărnea subliniază importanţa modificării şi 
completării soluţiilor juridice ale anumitor acte normative din domeniul asistenţei 
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sociale astfel încât să fie respectate regulile europene în domeniu, inclusiv cele ale 
descentralizării şi garantării drepturilor. 

În urma dezbaterilor proiectul este adoptat în forma prezentată de Senat, cu 
unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii 
şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar vine să completeze cadrul 
legislativ în vederea exercitării profesiilor de medic, medic dentist şi farmacist în 
sensul desfiinţării stagiaturii de un an ca modalitate neconformă cu dobândirea 
dreptului de liberă practică în profesie şi acordarea acestui drept de liberă practică 
pentru medicii dentişti şi farmacişti odată cu promovarea examenului de licenţă. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România are ca obiect de 
reglementare armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană prin identificarea 
unor soluţii noi la problemele generate de specificul evoluţiei fenomenului 
migraţionist în interiorul graniţelor României. 

În urma analizării, proiectul este avizat în forma prezentată de Senat, cu 
unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 6 octombrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, 

lipsind domnii deputaţi Marian Sârbu – grup parlamentar PSD şi Longher 
Ghervazen – grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale.  

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

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap este dezbătut în prezenţa domnului 
Valeriu Sălăjeanu, preşedintele Autorităţii şi a domnului Liviu Teodorescu, 
consilier. În Plenul Camerei Deputaţilor s-a hotărât ca proiectul de lege mai sus 
menţionat să fie retrimis Comisiei în vederea rediscutării şi elaborării unui raport 
suplimentar, ţinând cont de solicitarea ANPH de a introduce unele precizări omise 
în textul iniţial. 
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Raportul a fost adoptat cu amendamente, cu unanimitate de voturi. 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2004 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi are în vedere armonizarea legislaţiei naţionale în materie cu 
acquis-ul comunitar şi este dezbătut în prezenţa d-nelor Loredana Baţagoi, Marta 
Ţărnea, Doina Bucinschi şi Iulia Pataki.  

În urma dezbaterilor pe articole, proiectul este adoptat cu modificări, cu 12 
voturi pentru şi 2 abţineri. 

Proiectul de Lege privind statutul asistentului social este prezentat comisiei 
de d-na Secretar de Stat Marta Ţărnea, care arată necesitatea reglementării meseriei 
de asistent social, definind principalele atribuţii în domeniul asistenţei şi serviciilor 
sociale publice şi private, precum şi necesitatea înfiinţării Colegiului Naţional al 
Asistenţilor Sociali, ca organizaţie profesională de interes public, autonomă şi 
independentă. 

În urma dezbaterii pe articole, proiectul de lege este adoptat cu 
amendamente, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege privind asociaţiile pensionarilor este prezentat de doamna 
preşedinte Smaranda Dobrescu care arată că proiectul are ca obiect reglementarea 
cadrului legislativ pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea unor structuri 
asociative ale pensionarilor în scopul implicării active a pensionarilor în viaţa 
socială, prin colaborarea acestora cu autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil, în forma prezentată de Senat, cu 
unanimitate de voturi. 

  
 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Smaranda DOBRESCU      Pavel Todoran 
 




