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Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 28 – 30 septembrie 2010 
 

Marţi, 28 septembrie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 28 septembrie 2010, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată 

(PL.x468/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 477/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 

Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl.x 476/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru susţinerea creşterii 

natalităţii (Pl.x 474/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind constituirea Fondului 

social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri 

reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili lichizi pentru încălzirea 

locuinţei (PL.x 469/2010); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind reglementarea unor 

măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din 

sistemul bugetar (Pl.x 473/2010); 
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7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 475/2010). 

 

Miercuri, 29 septembrie 2010 şi Joi, 30 septembrie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din zilele de 29 şi 30 septembrie a fost înscrisă 

documentare -  Raportul Consiliului Europei cu tema „Femeile şi criza economică şi 

financiară”. 

 

Marţi, 28 septembrie 2010 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de 

convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot proiectul 

ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi din partea Ministerului Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale: doamna Georgeta Jugănaru – director, doamna Mihaela Grecu – 

director, doamna Simona Bordeianu– şef serviciu şi doamna Marcela Dumitraş, consilier 

juridic. 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, republicată (PL.x468/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

proiectului de Lege. 

La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Pl.x477/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

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

propunerii legislative. 

La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 

instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

(Pl.x476/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat că 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, datorită faptului că prevederile acesteia ar 

încălca principiul egalităţii de şanse şi tratament. 
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Membrii Comisiei au hotărât, unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

La patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru susţinerea creşterii natalităţii (Pl.x474/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră Decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat că 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, deoarece aceasta introduce reglementări 

restrictive şi discriminatorii, referindu-se doar la copiii naturali şi doar la 3 copii aflaţi în 

întreţinere. De asemenea, măsurile preconizate sunt doar de ordin fiscal, Ministerul 

precizând că există deja o serie de măsuri menite să susţină familiile cu mulţi copii. 

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

legislative. 

La cincilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi 

persoanelor singure, cu venituri reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi 

combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei (PL.x 469/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră Decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de lege, precizând că modificarea cuantumului ajutorului 

pentru încălzire se face prin Hotărâre de Guvern şi, de asemenea, că deductibilitatea 

sumelor cu care producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale şi petrol vor sponsoriza 

şi vor constitui Fondul social, determină influenţe negative asupra încasărilor bugetare. 

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

proiectului de Lege. 

La şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează 

în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar (Pl.x473/2010), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră Decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat că 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, dat fiind faptul că Legea nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă prevede măsuri de 

stimulare a angajatorilor pentru a încadra în muncă şomeri, subvenţiile fiind acordate în 

condiţii de egalitate, o măsură care să susţină numai personalul disponibilizat din sectorul 

bugetar, fiind discriminatorie în raport cu alte categorii de persoane. 

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

legislative. 
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La şaptelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl.x475/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat că 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, datorită faptului că aceasta contravine 

Directivei Consiliului 97/81, referitoare la  Acordul Cadru privind munca cu fracţiune de 

normă încheiat între UNICE, CEEP şi ETUC. De asemenea, reprezentanţii ministerului au 

precizat că în prezent se lucrează la flexibilizarea  Codului Muncii. 

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

legislative. 

 

Miercuri, 29 septembrie 2010 şi Joi, 30 septembrie 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la  Raportul Consiliului Europei cu 

tema „Femeile şi criza economică şi financiară”. 

 

În perioada 28-30 septembrie, 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 Ioan Sorin Roman. A 

absentat doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA               
                   SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

                                                                                
                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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