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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi 20 octombrie 2004 

 
 
 
 
 În ziua de 19 octombrie 2004 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 
14 - 16, având următoarea ordine de zi: 
 FOND 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor – P.L.X – 616/2004 

 
AVIZARE 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii spitalelor nr.270/2003 – P.L.-X 603/2004 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei române din 
Decembrie 1989 – P.L.-X 605/2004. 

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

A participat ca invitat doamna Liliana Scarlat – Şef serviciu în Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; 

Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei române din 
Decembrie 1989 a fost prezentat comisiei de doamna preşedinte Smaranda 
Dobrescu. Domnia sa a arătat că înfiinţarea Institutului are în vedere studierea 
aspectelor legate de condiţiile interne şi internaţionale ale declanşării şi 
desfăşurării revoluţiei române din decembrie 1989. Acest institut este un 
organism autonom de interes naţional, iar activitatea care urmează a fi 
desfăşurată se realizează prin exercitarea a trei tipuri de atribuţii: în domeniul 
documentării, în domeniul cercetării şi în domeniul comunicării. De asemenea, 
prin proiectul de lege sunt reglementate aspecte legate de structura 
organizatorică, finanţare, formă juridică şi sediu. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu majoritate 
de voturi şi o abţinere. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2004 
pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr.270/2003 a fost prezentat 
de doamna preşedinte Smaranda Dobrescu, care a arătat necesitatea modificării 
legii spitalelor pentru punerea de acord şi cu prevederile Legii nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia prin eliminarea 
termenului de “proprietate” din vechea definiţie a spitalului (ca fiind o unitate 
proprietate publică sau privată) întrucât în dreptul administrativ instituţiile 
publice, aşa cum sunt spitalele publice, nu sunt proprietatea statului, ci ele 
constituie o formă de organizare a serviciilor publice administrative ale statului. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de 
voturi, în forma prezentată de Senat. 

 
 În ziua de 20 octombrie 2004, lucrările şedinţei s-au desfăşurat între orele 
9 – 12 şi au fost conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, preşedintele 
comisiei.  

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor a fost prezentat de doamna Liliana Scarlat. Domnia sa a 
arătat că proiectul de lege s-a modificat în sensul necesităţii atribuirii acestui 
consiliu a rolului de autoritate naţională pentru calificări şi a stabili principalele 
atribuţii ce decurg din această nouă obligaţie. De asemenea, acest demers 
demers legislativ are la bază necesitatea constituirii comitetelor sectoriale cu 
atribuţii importante în definirea calificărilor. 

În urma analizării lui, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi în forma prezentată, întrucât s-a considerat că el constituie o prioritate 
legislativă asumată de Guvern în programul de măsuri legislative pentru 
semestrul II 2004, în vederea derulării reuşite a activităţilor cuprinse în 
programul PHARE 2004 – 2006. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ambele zile de şedinţă au 

absentat domnii deputaţi Marian Sârbu, Virgil Popa şi Pavel Todoran – grup 
parlamentar PSD. 

 
  
 

 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Smaranda Dobrescu    Ion Mînzînă 




