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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
                      lucrărilor Comisiei din ziua de 24 aprilie 2002

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 aprilie 2002 între orele 9 �
14, având următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în
muncă a persoanelor cu handicap.

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

La şedinţa comisiei au participat ca invitaţi:
1. Dl Petru Ciobănelu � Secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Persoane

cu Handicap;
2. Dl Dan Teodorescu � Consilier al Secretarului de stat la Secretariatul de Stat

pentru Persoane cu Handicap;
3. Dna Daniela Ciobotaru � Şef serviciu în cadrul Direcţiei de pensii din cadrul

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
4. Dna Constanţa Matei � Şef serviciu în cadrul Direcţiei de pensii a

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
5. Dna Maria Leancă � Expert în cadrul Direcţiei de pensii a Ministerului

Muncii şi Solidarităţii Sociale;
6. Dna Stoiculescu Cornelia � Preşedintele Comisiei de expertiză medicală a

persoanelor cu handicap, sector 1 Bucureşti;
7. Dl Nan Adrian � Consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

În deschiderea lucrărilor, doamna preşedinte Smaranda Dobrescu  a
propus membrilor comisiei să se continue dezbaterile cu art.19 şi art.20
referitoare la drepturile adulţilor cu handicap, în prezenţa d-lui secretar de stat
Petru Ciobănelu.

Dl Secretar de stat a prezentat membrilor comisiei o situaţie referitoare la
cheltuielile cu transportul urban şi interurban pentru persoanele cu handicap.
Domnia sa a apreciat că la acest capitol se ivesc anumite probleme datorită
faptului că de la bugetele locale se dau fonduri pentru eliberarea unor
abonamente şi pentru persoanele cu handicap grav, care nu vor putea beneficia
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în fapt de aceste facilităţi. De aceea, se pune problema găsirii unei formule prin
care aceste persoane să primească atât cât trebuie şi când trebuie.

În urma dezbaterilor, art. 19 este amendat în sensul acordării gratuităţii
pentru transportul urban sau interurban pe baza unei anchete sociale realizate de
către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al Primăriei în a
cărei rază teritorială domiciliază acesta; gratuitatea se acordă într-un cuantum
stabilit prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului
finanţelor publice.

În urma dezbaterilor pe articole, au fost aduse următoarele amendamente:
- art.19(1) lit.b) � amendament formulat de dna deputat Smaranda

Dobrescu şi dl deputat Karoly Kerekes şi adoptat cu unanimitate de
voturi;

- art.19(1) lit.c) - amendament formulat de dna deputat Smaranda
Dobrescu şi adoptat cu unanimitate de voturi;

- art.art.19(1) lit.e) - amendament formulat de dna deputat Smaranda
Dobrescu şi adoptat cu unanimitate de voturi;

- art.19(1) lit.g) - amendament formulat de dna deputat Smaranda
Dobrescu şi adoptat cu unanimitate de voturi;

- art.19(1) lit.l) - amendament formulat de dna deputat Smaranda
Dobrescu şi adoptat cu unanimitate de voturi;

- art.19 alin.(3) - amendament formulat de dl deputat Dumitru Buzatu şi
adoptat cu unanimitate de voturi;

Din numărul total al membrilor comisiei (20) au absentat domnul Marian
Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dl deputat Valeriu Stoica � grup
parlamentar PNL � înlocuit de dl deputat Napoleon Pop  şi dl deputat Virgil
Popa � grup parlamentar PSD.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă
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