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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 1 şi 2 aprilie 2009 

 

 

În ziua de 1 aprilie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.30 – 15.00, având 

următoarea ordine de zi: 

FOND 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul 

statului pentru salarizarea clerului - PL-x 167/2009 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - PL-x 170/2009  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii -  PLx 

172/2009 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - 

PLx 132/2009 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - PL-x 667/2008 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9714


6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Pl-x 90/2009 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Pl-x 91/2009 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Pl-x 330/2008 

9. Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Pl-x 420/2008 

10. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Pl-x 

308/2008 

11. Propunere legislativă pentru modiifcarea Legii nr.44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 

de război - PL-x 675/2008 

12. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului - PL-x 691/2008 

13. Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PL-x 692/2008 

 

AVIZE 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară 

a României  - PlX 134/2009 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 

privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor - PLx 197/2009 
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16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau 

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 

aşezămintelor culturale de drept public - PLx 196/2009 

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare 

şi Reglementare în Comunicaţii – PLx 204/2009 

18. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul 

principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului – PLx 

205/2009. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 ÎPS Vincenţiu Ploieşteanu – episcop-vicar patriarhal, Patriarhia Română 

 d-l Nicolae Lemeni – Secretar de Stat, Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 d-l Octavian Ştireanu - Secretar de Stat, Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

 d-na Camelia Cărbunaru - director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

 d-na Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-na Doina Dreţcanu – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 

 d-na Anca Ilie – consilier juridic, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 
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 d-l lt.col. Paul Nenciu – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale 

 d-l Cosmin Necula – consilier de stat, Secretariatul General al 

Guvernului  

 d-l Dan Iaru – director cabinet, Secretariatul General al Guvernului  

 d-l Marius Fecioru - Secretar de Stat, Ministerul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale 

 d-l Alexandru Gherghina – director cabinet, Ministerul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale 

 d-l Daniel Botea – şef serviciu, Ministerul Justiţiei şi Libertăţii 

Cetăţeneşti 

 d-l Ion Gogoescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Gabriela Tudose - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private. 

 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii 

nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului - PLx 

167/2009. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Nicolae Nemeni, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, care a spus că ministerul susţine acest proiect de 

lege. 

ÎPS Vincenţiu Ploieşteanu, episcop-vicar patriarhal, reprezentant al 

Patriarhiei Române, a propus plenului comisiei aprobarea acestui proiect 

de lege, prin care se reglementează un mare ajutor pentru toţii slujitorii 

cultelor din România în misiunea lor. 

Doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu, a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.142/1999 

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, în sensul raportării 

explicite a contribuţiilor de la bugetul de stat pentru salarizarea clerului la 

salariile de bază ale personalului didactic preuniversitar cu grad 

profesional echivalent, nu în sensul egalităţii, ci doar al păstrării unei 
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proporţii constante între cele două. Astfel, nivelul contribuţiilor la 

salarizarea personalului clerical este stabilit la 65% din salariul de bază al 

personalului didactic preuniversitar cu grad profesional echivalent. Preoţii 

din unităţile de cult cu venituri reduse, respectiv 30% din totalul posturilor 

pentru care statul acordă sprijin, vor beneficia de o contribuţie de 75% din 

salariul de bază al personalului didactic preuniversitar cu grad profesional 

echivalent. 

Domnii deputaţi Ioan Cindrea, Titi Holban, Ioan Nelu Botiş şi 

Kerekes Karoly au propus aprobarea proiectului de lege. 

În cadrul dezbaterii pe articole, au fost formulate amendamente, 

care, supuse votului, au fost admise cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului comisiei  

propunerea de adoptare a proiectului de lege cu amendamentele admise, 

propunerea fiind acceptată cu unanimitate de voturi. Amendamentele se 

regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole 

sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 

aşezămintelor culturale de drept public - PLx 196/2009 a fost prezentat de 

către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că 

acest proiect a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

În cadrul dezbaterilor a fost propus un amendament, la punctul 21 

din ordonanţa de urgenţă, respectiv modificarea art.16 alin.(6). Supus 

votului, amendamentul a întrunit 6 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă, 

fiind respins.  

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu 8 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, propunerea de avizare 

favorabilă a fost acceptată. Amendamentul respins se regăseşte în anexa 

la avizul comisiei. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - PLx 

170/2009 a fost prezentat de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru 

ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului – PLx 

205/2009 a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar, care a precizat că proiectul de lege este trimis pentru 

dezbatere pe fond Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, Camera Deputaţilor fiind primă Cameră 

sesizată. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a hotărât acordarea unui aviz 

favorabil, în forma prezentată, cu 15 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii - PLx 172/2009 a fost prezentat de către doamna Camelia 

Cărbunaru, director în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 

Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea art.31 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private - Plx 132/2009 a fost amânată, la solicitarea scrisă a 
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domnului deputat Cezar Preda, iniţiator, întrucât nu există un punct de 

vedere al Guvernului. Propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - PLx 

667/2008 a fost prezentat de către doamna Georgeta Jugănaru, director 

în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 90/2009 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar, care a precizat că această propunere legislativă a fost 

transmisă pentru dezbatere pe fond la 2 comisii, respectiv comisia noastră 

şi Comisia pentru sănătate şi familie, care a înaintat un raport preliminar 

de respingere. 

În cadrul discuţiilor s-a propus aprobarea soluţiei adoptată de 

Comisia pentru sănătate şi familie, respectiv respingerea iniţiativei 

legislative, propunerea fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 91/2009 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar, care a precizat că şi această propunere legislativă a 

fost transmisă pentru dezbatere pe fond comisiei noastre şi Comisiei 

pentru sănătate şi familie, care de asemenea, a înaintat un raport 

preliminar de respingere. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a supus votului propunerea 

legislativă. Aceasta a fost acceptată în forma prezentată, cu 8 voturi 

pentru şi 6 voturi împotrivă.  

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei, a dorit 

să se menţioneze că membrii grupului parlamentar PD-L au votat 

împotrivă. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008 a fost prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Plx 420/2008 a fost 

prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Întrucât asupra acestei iniţiative legislative s-a întocmit un 

raport de respingere, depus în data de 23 septembrie 2008 cu nr.27/248, 

s-a  supus votului menţinerea soluţiei iniţiale, propunerea fiind acceptată 

cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 308/2008 a 

fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar, care 

a precizat că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei de la plen, 

pentru raport suplimentar.  
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

a propus plenului comisiei întocmirea unui raport suplimentar, de aprobare 

a propunerii legislative cu amendamente. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea legislativă a fost acceptată în forma prezentată în raportul 

comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modiifcarea Legii nr.44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război - Plx 675/2008 a fost prezentată de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – PLx 204/2009 a fost 

prezentat de către domnul Marius Fecioru, Secretar de Stat în Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată. Cu 15 voturi pentru şi 3 voturi 

împotrivă, propunerea a fost acceptată. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia 

militară a României - Plx 134/2009, domnul lt.col. Paul Nenciu, consilier 

juridic în Ministerul Apărării Naţionale, a spus că încă nu există un punct 

de vedere al Guvernului. 
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S-a propus amânarea discutării acestei iniţiative, până va fi transmis 

punctul de vedere al Guvernului, propunere acceptată de membrii comisiei 

cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului - PLx 691/2008 a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. S-a propus amânarea dezbaterilor, pentru o fundamentare mai 

bună, în vederea aprobării textului. Propunerea de amânare a fost  

acceptată cu unanimitate de voturi. 

S-a propus constituirea unei subcomisii, care să lucreze împreună cu 

reprezentanţii agenţiilor şi ministerelor direct implicate în promovarea 

unor proiecte de acte normative ce au în vedere sprijinul familiilor pentru 

creşterea copiilor. Propunerea ca din această subcomisie să facă parte 

câte un reprezentant din fiecare partid a fost agreată de toţi membrii 

comisiei. În urma nominalizării persoanelor, din această subcomisie vor 

face parte: domnul deputat Kerekes Karoly şi doamnele deputat Maria 

Eugenia Barna, Claudia Boghicevici şi Cristina Ancuţa Pocora. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 692/2008 a fost prezentat de către 

domnul senator Liviu Câmpanu, în calitate de iniţiator. 

 În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea cu două săptămâni a 

dezbaterilor, pentru o fundamentare mai bună. De asemenea, s-a propus 

ca şi acest proiect de lege să fie dezbătut în subcomisia înfiinţată pentru 

dezbaterea proiectului anterior, întrucât se referă la modificarea şi 

completarea aceluiaşi act normativ. De asemenea, domnia sa propune ca 

la lucrările în subcomisie să fie invitaţi şi reprezentanţi ai Ministerului 

Finanţelor Publice şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
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Supuse votului, propunerile de amânare cu două săptămâni a 

discutării acestui proiect de lege şi de dezbatere în cadrul subcomisiei au 

fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 

din Administraţia Naţională a Penitenciarelor - PLx 197/2009 a fost 

amânată, întrucât reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti nu au fost prezenţi, deşi au fost invitaţi, în scris. 

 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al 

altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul 

de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 

pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele 

măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri 

europene – PLx 651/2008 a fost amânată. 

 

 În ziua de 2 aprilie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 12.00, având pe 

ordinea de zi dezbateri generale asupra proiectelor aflate pe agenda de 

lucru a comisiei din săptămâna 7 – 9 aprilie 2009. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 1 şi 2 

aprilie 2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

PSD) – ministru. 
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Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly 

Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Titi Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru şi Iulian Vladu – membri. 

  

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia-Ana Vlădescu 
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