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   Marţi, 01 iunie 2010 
 
           În  proiectul ordinii de zi din ziua de 01 iunie 2010, a fost înscris următorul 

punct: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 

329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 

Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl.x347/2010). 

 
Miercuri, 02 iunie 2010 şi Joi, 03 iunie  2010 
 
În  proiectul ordinii de zi din zilele de 02 şi 03 iunie, a fost înscris următorul 

punct: 

1.   Documentare Anul European pentru combaterea sărăciei şi excluziunii 

sociale – impactul sărăciei asupra femeilor şi familiilor. 

 
 

 
 



 2

  Marţi, 01 iunie 2010 
 

   Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Ileana Cristina 

Dumitrache, care a anunţat că doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora 

participă la dezbaterile asupra proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii 

publice, din cadrul  Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială. 
Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a declarat deschise 

lucrările Comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi, din partea Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, doamna Georgeta Jugănaru - director şi din partea Ministerului 

Finanţelor Publice, domnul Nicu Popescu - consilier superior 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional (Pl.x347/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor 

Publice, prin reprezentanţi, au precizat că Guvernul nu susţine propunerea 

legislativă. 

La momentul votului a revenit la lucrările Comisiei doamna preşedintă 

Cristina Ancuţa Pocora. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative (7 voturi „pentru”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora , 

doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian 

Luca, domnul deputat Mugurel Surupăceanu,  doamna deputat Lucia-Ana Varga, 

restul voturilor „împotrivă”). 

Doamna vicepresedintă Ileana Cristina Dumitrache a declarat închise 

lucrările Comisiei. 

 
Miercuri, 02 iunie 2010 şi Joi, 03 iunie  2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la Anul European pentru 

combaterea sărăciei şi excluziunii sociale – impactul sărăciei asupra femeilor şi 

familiilor 
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În perioada 01 - 03 iunie la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache–vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, 

doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – 

secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 

doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin 

Severus Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu,  doamna deputat Lucia-

Ana Varga. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                          SECRETAR   

 

                                                             Pető Csilla-Mária 
 

 

 

 

 

 
                                    Intocmit:  

                                                                                                                                                         dr.  Luminiţa GHEORGHIU, 

                                                                                                                                                              Consilier parlamentar 
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