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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 septembrie 2004 

 
 

 
 În ziua de 21 septembrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – grup parlamentar PSD şi 
domnul deputat Virgil Popa – grup parlamentar PSD – delegaţie. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, 
preşedintele comisiei.  
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

FOND 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.76/2004 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor – P.L. X-558/2004  

2. Proiect 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 – P.L. X – 432/2004 – 
Raport suplimentar 

 
AVIZARE 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte 
normative din domeniul sanitar – P.L. X-561/2004  

4. Proiect de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice – P.L. X-548/2004  

 Proiectul de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice vine în completarea legislaţiei privind 
stabilirea unor standarde de conduită pentru personalul din administraţia publică, 
preluând prevederile Legii nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor 
publici, evidenţiate ca bune practici şi la personalul contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice. Scopul prezentului proiect vizează : 

- creşterea capacităţii administrative prin creşterea standardelor pentru 
resursele umane ; 
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- realizarea unui tratament egal şi a unui standard de conduită unitar la 
nivelul administraţiei ; 

- eficientizarea luptei împotriva corupţiei; 
- creşterea integrităţii instituţiilor şi autorităţilor publice; 
- reformarea administraţiei din perspectiva exigenţelor managementului 

resurselor umane. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă în 
forma prezentată cu unanimitate de voturi. 
 

În ziua de 22 septembrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 20 
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – grup parlamentar PSD şi 
domnul deputat Virgil Popa – grup parlamentar PSD – delegaţie.  

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

Participă ca invitaţi: 
1.D-na Simona Bordeianu, director adjunct în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei ; 
2.D-na Liliana Scarlat, şef serviciu, în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei ; 
3.Dl Gheorghe Asănică – Secretar general adjunct la Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării ; 
4.Dl Victor Iliescu – consilier la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 

preşedintele Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.76/2004 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor este prezentat de reprezentanţii ministerelor 
mai sus menţionate, care au arătat necesitatea modificării şi completării 
ordonanţei Guvernului nr.129/2000 în sensul redefinirii termenilor şi 
instrumentelor specifice cadrului naţional al calificărilor. De asemenea, proiectul 
are în vedere şi reglementarea organizării programelor de formare profesională 
în ocupaţii pentru care nu există standarde ocupaţionale, stabilindu-se nivelul 
taxei de autorizare, precum şi structura comisiilor de autorizare şi modalitatea de 
plată a membrilor acestora şi a specialiştilor folosiţi în cadrul procesului de 
autorizare. 
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În urma analizării proiectului de lege, comisia a hotărât adoptarea acestuia 
în forma prezentată de Senat, cu unanimitate de voturi, considerând că este 
necesară reglementarea facilitării procesului de derulare a programelor de către 
furnizorii de formare profesională. 

În ziua de 23 septembrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 20 
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – grup parlamentar PSD şi 
domnul deputat Virgil Popa – grup parlamentar PSD – delegaţie.  

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

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte 
normative din domeniul sanitar are ca obiect de reglementare aplicarea 
prevederilor referitoare la dreptul medicilor, al asistenţilor medicali, al moaşelor, 
precum şi al medicilor dentişti de a beneficia de asistenţă medicală şi 
medicamente gratuite atât personal, cât şi pentru membri de familie, de la 1 
ianuarie 2005 şi nu din anul 2004, aşa cum era menţionat în actele normative, 
întrucât resursele financiare nu au fost prevăzute în Legea bugetului de stat 
pentru anul 2004, neputând fi susţinute nici din Fondul Naţional Unic de 
asigurări sociale de sănătate. 

De asemenea, se propune şi modificarea Legii nr.264/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, care prevede pentru 
membrii ei titulari acordarea unei indemnizaţii lunare viagere egală cu salariul 
mediu pe economie, precum şi modificarea prevederilor art.16 alin.(4) din Legea 
nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Medicilor din România, astfel încât medicii pensionari 
să poată lucra şi după pensionare, soluţionându-se astfel deficitul de medici 
specialişti în unele zone. 

În urma analizării proiectului de lege, comisia a hotărât cu 12 voturi 
pentru şi un vot împotrivă avizarea favorabilă cu amendamente la următoarele 
articole:  

- art.II, alin.(1) al art.10 din Legea nr.264/2004;  
- art.III pct.1 alin.(8) al art.16 din Legea nr.306/2004; 
- art.III pct.2 lit.h) al art.38 din ordonanţă; 
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- art.IV lit.i) a art.44 din Legea nr.207/2004 privind exercitarea profesiei de 
asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România; 

- art.V lit.h) a art.37 din Legea nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de 
medic dentist, precum şi înfiinţatrea şi organizarea Colegiului Medicilor 
Dentişti din România. 
Dezbaterea proiectului 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 a fost 
amânata. 

 
  
 
 
      PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
       Smaranda DOBRESCU     Pavel Todoran 
 




