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                   HOTĂRÂRE   Nr. 499 din  7 aprilie 2004 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog 

civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 338 din 19 aprilie 2004 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere 

prevederile Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. 1 

    În cadrul prefecturilor se înfiinţează şi funcţionează comitete consultative de dialog 

civic pentru problemele persoanelor vârstnice. 

    ART. 2 

    (1) Din comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice, înfiinţate potrivit art. 1, fac parte: 

    a) prefectul; 

    b) un subprefect, numit prin ordin de către prefect; 

    c) reprezentanţi ai direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, ai 

caselor judeţene de asigurări de sănătate şi ai caselor judeţene de pensii, respectiv a 

municipiului Bucureşti, numiţi prin ordin de către prefect, la propunerea conducerii 

instituţiilor publice respective; 

    d) reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, după caz, numiţi 

prin ordin de către prefect; 

    e) reprezentanţii organizaţiilor judeţene de pensionari, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

    f) preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului 

Bucureşti. 

    (2) La şedinţele comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica dezbătută. 

    ART. 3 

    (1) Conducerea şedinţelor de lucru ale comitetului consultativ de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice este asigurată de către prefect. 

    (2) Secretariatul comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice este asigurat de prefectură, cu participarea unui reprezentant al 

Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. 

    (3) Coordonarea secretariatului se asigură de către un subprefect, numit în comitetul 

consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice conform art. 2 alin. 

(1) lit. b). 

    (4) Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice se 

întruneşte lunar, la convocarea prefectului. 

    ART. 4 

    Activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice urmăreşte, în principal, următoarele: 
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    a) asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 

asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice; 

    b) consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte 

normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter 

economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora; 

    c) monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 

art. 5. 

    ART. 5 

    Atribuţiile comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice sunt, în principal, următoarele: 

    a) analiza problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele vârstnice; 

    b) elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme; 

    c) elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. 

    ART. 6 

    Coordonarea metodologică a activităţii comitetelor consultative de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice este asigurată de către Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

    ART. 7 

    (1) Comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice se 

înfiinţează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

    (2) În termen de 15 zile de la data constituirii lor, comitetele consultative de dialog 

civic pentru problemele persoanelor vârstnice vor adopta propriul regulament de 

organizare şi funcţionare. 

    (3) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pot emite norme cu caracter de 

recomandare. 

 

                  PRIM-MINISTRU 

                  ADRIAN NĂSTASE 

 

                         Contrasemnează: 

                         Ministrul muncii, 

                         solidarităţii sociale şi familiei, 

                         Elena Dumitru 

 

                         Ministru de stat, 

                         ministrul administraţiei şi internelor, 

                         Ioan Rus 

 

                         Ministrul delegat 

                         pentru administraţia publică, 

                         Gabriel Oprea 

 

                              --------------- 


