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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 1, 2, 3 şi 4 iulie 2014 

 
 
În perioada 1-4 iulie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.331 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forţei de muncă - Plx 626/2013 

2. Propunere legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor 
vârstnice - Plx 648/2013 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
150/2014 

4. Propunere legislativă privind facilităţile acordate elevilor -cazuri 
sociale pentru transportul public în comun - Plx 198/2014 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de 
muncă - Plx 205/2014 

6. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie 
și susţinere a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de 
vară - Plx 215/2014 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din 
Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată - Plx 216/2014 

8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 221/2014 



9. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
252/2014 

10. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap - Plx 29/2014  

11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - Plx 148/2014 

12. Proiect de Lege privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă - PLx 73/2014 

13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice - Plx 247/2014 

14. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (5) al art.90 
din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor 
publici - Plx 219/2014 

15. Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de 
relaţia cu cetăţenii vârstnici - Plx 232/2014 

16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 
transportul intern - Plx 259/2014 

17. Elaborarea şi adoptarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 
În data de 1 iulie 2014, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Ciprian Dragomir – Inspector General de Stat, Inspecţia Muncii 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Adina Mihuk - consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice. 
 
 Propunerea legislativă privind facilităţile acordate elevilor - cazuri 
sociale pentru transportul public în comun - Plx 198/2014, având ca obiect 

 
2/11



de reglementare acordarea gratuităţii transportului public în comun pentru 
elevii care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai 
mic de 600 de lei, în vederea reducerii riscului de abandon şcolar, a fost 
respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 252/2014, are 
ca obiect de reglementare modificarea art.58 lit.a) şi b) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunându-se reducerea vârstei standard de 
pensionare, astfel:

- persoanele cu handicap grav, care au realizat, în condiţiile 
handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul 
complet de cotizare, să beneficieze de o reducere de 20 de ani, şi nu de 
15 ani, aşa cum este prevăzut în prezent;  

- persoanele cu handicap accentuat, care au realizat, în condiţiile 
handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din 
stagiul complet de cotizare, să beneficieze de o reducere de 15 ani, şi nu 
de 10 ani, aşa cum este prevăzut în prezent. 
 În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor. Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 Proiectul de Lege privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale 
de muncă - PLx 73/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. Cele două comisii au întocmit un raport comun de 
adoptare a proiectului de lege în forma prezentată de Senat, însă plenul 
Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului la comisii, în 
vederea reexaminării. 
 În urma reanalizării textului şi a documentelor însoţitoare, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, 
urmând ca raportul comun suplimentar să fie întocmit după finalizarea 
dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 În finalul şedinţei a fost prezentat membrilor comisiei proiectul de 
Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru muncă şi 
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protecţie socială. S-a propus amânarea dezbaterilor pentru şedinţele 
comisiei din luna august. Supusă votului, propunerea de amânare a fost 
cceptată cu unanimitate de voturi. 

 
au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

isterului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Vârstnice. 

entru 

republicată, cu modificările şi completările 

- rav de a opta pentru 

- bugetului 

- 

 stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru 
Per

preliminar întocmit şi transmis Comisiei pentru sănătate şi 
milie. 

a

În data de 2 iulie 2014, lucrările 

 
La dezbateri a participat ca invitat, doamna Daniela Juravlea – 

director în cadrul Min
Persoanelor 
  
 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind 
protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
148/2014 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei p
muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 
ulterioare, propunându-se:

acordarea posibilităţii adulţilor cu handicap g
asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor; 
creşterea cuantumurilor indemnizaţiei lunare, precum şi a 
personal complementar lunar acordate adulţilor cu handicap; 
acordarea posibilităţii organizaţiilor neguvernamentale cu reprezentare 
naţională în cel puţin 10 filiale judeţene, cu activitate în domeniul 
protecţiei persoanelor cu handicap, de a beneficia, în condiţiile legii, de 
subvenţii de la bugetul de

soanele cu Handicap. 
 În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca raportul 
comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei 
pentru sănătate şi familie. Motivele respingerii au fost prezentate în 
raportul 
fa
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) și (5) al art.90 din 
Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 
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219/2014 a fost transmis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amen

e de norma juridică în vigoare, cât şi pe o 
cţi

că şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, 
e disciplină şi imunităţi. 

 
au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

-  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

- inisterul Muncii, Familiei, 

- Ministerul Muncii, Familiei, 

- toaneta Neagoe Marusec – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

d-na Adina Mihuk – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

ajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(2) şi (5) ale art.90 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul extinderii ariei de aplicabilitate a transferului, prin instituirea 
posibilităţii transferării funcţionarului public atât pe o funcţie publică de 
aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional ori pe o funcţie publică de nivel 
inferior - în condiţiile prevăzut
fun e de natură contractuală.
 În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca 
raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 
celorlalte două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond. Motivele respingerii 
au fost prezentate în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei 
pentru administraţie publi
d

În data de 3 iulie 2014, lucrările 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

d-na Daniela Juravlea – director,
Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
d-na Tania Grigore – director, 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
d-na Georgeta Jugănaru – director, M
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
d-na Marcela Dumitraş – şef serviciu, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
d-na An
Publice 

- 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.331 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
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ocupă

cu modificările şi completările ulterioare, în 

ânarea 
ezbaterilor pentru şedinţele comisiei din luna august. Supusă votului, 

protecţia drepturilor persoanelor 

de zi şi rezidenţiale. De asemenea, se stabilesc 
atribu

ă şi 3 
abţineri), menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii 
legisla

ificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

pre
• 

eprimarii de sector, 

• 

rii forţei de muncă - Plx 626/2013, a fost retrimisă comisiei de către 
plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.331 din Legea nr.76/2002, 
sensul majorării valorii indicatorului social de referinţă (ISR) de la 500 lei, 
cât este în prezent, la 600 lei. 
 În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au propus am
d
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Propunerea legislativă privind 
vârstnice - Plx 648/2013 a fost retrimisă comisiei de către plenul Camerei 
Deputaţilor, în vederea reexaminării.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice, în sensul 
instituirii prestaţiei de dependenţă al cărei beneficiar este persoana 
vârstnică, evaluată şi încadrată într-un grad de dependenţă, de către o 
comisie specializată, precum şi creditarea serviciilor de îngrijire pentru 
asigurarea cheltuielilor de întreţinere acordate acestor persoane, la 
domiciliu, în centre 

ţiile autorităţilor administraţiei publice locale privind serviciul public 
de asistenţă socială. 

În urma reexaminării textului şi a documentelor însoţitoare, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotriv

tive. Motivele respingerii se regăsesc în rapoartele comisiei. 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 150/2014, are 
ca obiect de reglementare mod
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

conizându-se următoarele: 
activitatea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale 
(preşedinţii şi vicepreşedinţii de Consilii Judeţene, primarul general şi 
viceprimarii municipiului Bucureşti, primarii şi vic
primarii şi viceprimarii de municipii, oraşe şi comune) să fie considerată 
loc de muncă ce se desfăşoară în condiţii speciale; 
modificarea vârstei standard de pensionare, a stagiului minim de 
cotizare în specialitate şi a stagiului complet de cotizare pentru 
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categoriile de persoane menţionate anterior, prin înscrierea acestora în 
anexa nr.6 la Legea nr.263/2010, anexă în care sunt cuprinse cadrele 
militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul 
adm

brii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele 
respin

pt scop ocuparea 
tempo

2 luni pentru fiecare persoană 

ânarea 
dezbaterilor pentru şedinţele comisiei din luna august. Supusă votului, 

entare a măsurilor de protecţie şi susţinere a elevilor cu vârste 

ânarea 

reglementare modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul 

inistraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale. 

 În urma finalizării discuţiilor, mem

gerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă - 
Plx 205/2014, are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu două noi articole, 
art.77  şi art.77 , în sensul subvenţionării cheltuielilor cu forţa de muncă 
efectuate în cadrul realizării unor programe care au dre

1 2

rară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de 
lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale. 

Potrivit iniţiativei legislative, subvenţiile menţionate se acordă, la 
solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit 
contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile 
publice, pe o perioadă de cel mult 1
încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe 
perioadă determinată de cel mult 12 luni.
 În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au propus am

propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 

 Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie și 
susţinere a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de vară - Plx 
215/2014, are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legislativ de 
reglem
cuprinse între 15 şi 18 ani, încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de 
vară.
 În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au propus am
dezbaterilor pentru şedinţele comisiei din luna august. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din 
Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată - Plx 216/2014, are ca obiect de 
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muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
stabilirii ca zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează a celei de-a treia 
zi de C

 iniţiativei legislative. 
otivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

ea de tratament a persoanelor în vârstă în faţa acestor 
ită

otului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

au fost conduse de domnul deputat 
Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

-  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

- inisterul Muncii, Familiei, 

- d-l

răciun. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă), respingerea
M
 
 Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de 
relaţia cu cetăţenii vârstnici - Plx 232/2014 are ca scop instituirea, în 
cadrul fiecărei instituţii sau autorităţi publice, a unui asistent responsabil 
de relaţia cu cetăţenii vârstnici în vederea facilitării bunului mers al 
procedurilor administrative şi pentru asigurarea unui tratament demn al 
seniorilor. Asistentul responsabil de relaţia cu cetăţenii vârstnici este 
funcţionarul desemnat de către conducătorul instituţiei sau autorităţii 
publice în vederea protejării persoanelor vârstnice împotriva oricăror 
abuzuri din partea funcţionarilor publici, rolul acestuia fiind acela de a 
asigura egalitat
ent ţi publice.
 În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pentru şedinţele comisiei din luna august. Supusă v

 
În data de 4 iulie 2014, lucrările 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

d-na Daniela Juravlea – director,
Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
d-na Georgeta Jugănaru – director, M
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 
 Marius Răduţ – expert, Ministerul Finanţelor Publice. 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 221/2014, are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, preconizându-se modificarea vârstei de 
pensionare şi a stagiului complet de cotizare pentru femei; îmbunătăţirea 
metodologiei de calcul a punctajului mediu anual realizat de salariaţii care 
au desfăşurat activităţi în condiţii speciale/subteran; creşterea punctajelor 
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anuale realizate de unele categorii defavorizate de pensionari; extinderea 
domeniului de aplicabilitate al indicelui de corecţie şi completarea 
metodologiei de calcul pentru stabilirea punctajului mediu anual prin 

iniţiativei legislative. 
otivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

r a hotărât 
retrim

rană, a copiilor diagnosticaţi cu 

. Motivele 
spingerii se regăsesc în raportul comun suplimentar întocmit. 

u 

cumularea tuturor veniturilor (sporuri şi adaosuri). 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abţineri), respingerea 
M
 
 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - Plx 29/2014 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate 
şi familie. Cele două comisii au întocmit un raport comun de respingere a 
iniţiativei legislative, însă plenul Camerei Deputaţilo

iterea proiectului la comisii, în vederea reexaminării. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul includerii în rândul persoanelor cu handicap care 
beneficiază de alocaţie de stat în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 
100%, precum şi de alocaţie lunară de h
fenilcetonurie, celiakie şi hepatită cronică.
 În urma reanalizării textului şi a documentelor însoţitoare, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), 
menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii legislative
re
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Plx 
247/2014 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentr
muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013, aprobată cu 
completări prin Legea nr.28/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul exceptării de la regula compensării numai cu timp 
liber pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a 
timpului de lucru, precum şi pentru cea prestată în zilele de repaus 
săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate 
cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, a angajaţilor din unităţile 
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sanitare de stat, ai angajaţilor din unităţile teritoriale aflate în subordinea 
Inspectoratului General al Poliţiei Române, ai Direcţiei Generale de Poliţie 
a Municipiului Bucureşti, ai inspectoratelor judeţene de poliţie, ai direcţiilor 
de poliţie locală, ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă precum şi a 

i legislative. Motivele 
spingerii se regăsesc în raportul comun întocmit. 

protecţie socială cât şi Comisiei pentru 

vele de călători clasa a Il-a, la transport intern în comun, 

otului, 
ropunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

sentat doamna deputat 
Plumb

efer Cristian-
George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Tudorie Violeta. 

personalului angajat în cadrul serviciului de asistenţă socială.
 În urma finalizării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiative
re
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul 
intern - Plx 259/2014, a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
Comisiei pentru muncă şi 
transporturi şi infrastructură. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.1 alin.(1) şi (2) din Legea nr.147/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul acordării gratuite pensionarilor din sistemul public de 
pensii, precum şi celor din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, cu 
pensia mai mică sau egală cu salariul minim pe economie, a unui număr 
nelimitat de călătorii simple pe calea ferată cu trenuri regio R şi trenuri 
interregio IR fără regim de rezervare la clasa a Il-a, precum şi cu mijloace 
auto sau cu na
între localităţi. 
 În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pentru şedinţele comisiei din luna august. Supusă v
p
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în zilele de 1, 2, 3 şi 4 iulie 2014 a ab

 Rovana (grup parlamentar PSD) - ministru. 
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 
Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anton Marin, 
Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-
Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 
Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban Ludovic, S
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 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

     

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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