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Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 30 - 31 august 2010 
  

În  proiectul ordinii de zi din zilele de 30 şi 31 august 2010, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.7 alin.(1) 

lit.c) şi d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x 374/2010); 

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

urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (PL.x 384/2010). 

 

Luni, 30 august 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. 

Domnia sa a propus suplimentarea ordinii de zi în sensul dedicării zilei de luni, 30 

august 2010, studierii iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Comisiei. Ordinea de 

zi astfel modificată a fost aprobată. 

 
Marti, 31 august 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. 
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La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c) şi d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic (Pl.x 374/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus amânarea dezbaterii 

propunerii legislative, pentru a se putea asigura prezenţa la lucrările Comisiei a iniţiatorilor 

propunerii legislative. Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 

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.36/2010 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL.x 384/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră Decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus amânarea dezbaterii, în 

vederea solicitării unor precizări suplimentare de la Ministerul Sănătăţii. Propunerea a fost 

aprobată în unanimitate. 

 

În zilele de 30 şi 31 august, 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, 

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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