
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
          Nr.27/413 
          27 februarie 2006 
 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr.16/2000 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice 

 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, modificat şi completat prin H.C.D. nr.34/2005, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a fost sesizată în fond, în procedură obişnuită, în vederea 
examinării şi întocmirii raportului, cu propunerea legislativă de modificare şi 
completare a Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, trimisă cu adresa nr. Pl.x 683 din 21 
decembrie 2005. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1131/04.08.2005 - favorabil) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.707/16.01.2006 - negativ) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.1163/15.02.2006 - 

negativ) 
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.2623/24.10.2005 - negativ). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice, în sensul creşterii rolului acestui organism şi a 
structurilor sale de la nivel judeţean, precizându-se destinaţia fondurilor alocate de 
la bugetul de stat pentru funcţionarea consiliului. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele considerente: 
a) unele reglementări pe care le cuprinde propunerea atrag cheltuieli suplimentare 

de la bugetul de stat (respectiv cheltuieli de personal), ceea ce determină 
necesitatea precizării surselor de finanţare corespunzătoare. În lipsa unor 
asemenea precizări sunt încălcate prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, şi ale art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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b) menţionăm că în cadrul Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de 
asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008, aprobată 
prin hotărârea Guvernului nr.541/2005, pentru anii 2005-2006 sunt prevăzute o 
serie de modificări legislative privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 
În ceea ce priveşte domeniul legat de asocierea şi reprezentarea acestei categorii 
de persoane, reglementată de Legea nr.16/2000, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei are în vedere evaluarea activităţii acestui organism pentru a 
identifica aspectele ce necesită modificarea şi completarea legii. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
3. La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în 

conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din 
partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei: 

- d-l Dumitru Călinoiu, director general 
- d-na Ana-Maria Rădoi, consilier.  
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 10 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 decembrie 

2005. 
 

6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 22 februarie 2006, Comisia propune 
respingerea  proiectului de lege. 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Stelian DUŢU     Rovana PLUMB 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 
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