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Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada  05 - 07 aprilie 2011 
 

 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 05 – 07 aprilie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 

acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (PL.x158/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei (PL.x 159/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor 

sociale (Pl.x 125/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al 

art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 (PL.x124/2011). 

 
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 
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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, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Geta Doană, consilier şi doamna Adriana 

Vlad, consilier.  

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea 

unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională (PL.x 158/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

proiectului de lege (3 voturi „împotrivă”- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna 

deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga, restul „pentru”).  

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea 

Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL.x 159/2011), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de lege (3 voturi „împotrivă”- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna 

deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga, restul „pentru”).  

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

legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în 

domeniul muncii şi asigurărilor sociale (Pl.x 125/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

propunerii legislative, întrucât aceasta a rămas fără obiect, prin abrogarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 

(PL.x124/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de lege (3 voturi „împotrivă”- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna 

deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga, restul „pentru”). 
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Pentru zilele de 06 şi 07 aprilie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire 

la legislaţia din domeniul violenţei în familie. 

 

În perioada 05 – 07 aprilie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora - preşedinte, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache - 

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária, 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, 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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