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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 1 şi 2 noiembrie 2011 

 

 

În ziua de 1 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate - PLx 374/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 

3. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011 

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

nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita 

alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor pentru anul 2011 - PLx 557/2011 

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1081/2006 - COM (2011) 607 

6. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) - 

COM (2011) 608 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10345
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11763
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11765
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12284


7. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale 

şi inovare socială - COM (2011) 609 

8. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană 

de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, 

simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi punerii în aplicare a unor 

astfel de grupări - COM (2011) 610 

9. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european 

de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială 

europeană - COM (2011) 611. 

 

Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-na Anca Boagiu, Ministru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

– iniţiator PLx 374/2009; 

- d-l Andrei Kiraly, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului;  

- d-na Domnica Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii 

Publice 

- d-na Elena Tudor, director general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale  

- d-na Irina Alexe, şef departament, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-l Ovidiu Macovei, director, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- d-l Fănel Mitea, director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Maria Baciu, director, Ministerul Afacerilor Europene. 
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   Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate - PLx 374/2009 are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului legal privind respectarea, promovarea şi 

garantarea drepturilor minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar la 

muncă în străinătate, precum şi pentru a asigura o mai bună monitorizare 

a tuturor copiilor neglijaţi, ca urmare a faptului că sunt lipsiţi de grija 

părintească. 

Proiectul a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei, care au 

propus constituirea unui grup de lucru, format din raportori ai fiecărui 

partid, reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 

experţii comisiei, în vederea clarificării unor aspecte ridicate în timpul 

dezbaterilor şi a corelării textului cu noile reglementări în vigoare din 

domeniu. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 are ca obiect de 

reglementare modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul asimilării 

stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, a perioadei anterioare 

datei de 01.04.2001 în care salariaţii au desfăşurat activităţi în locurile de 

muncă încadrate, conform legislaţiei anterioare acestei date, în grupa I de 

muncă.  

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că Guvernul nu susţine promovarea acestei iniţiative legislative 

întrucât aplicarea ei ar determina creşterea numărului de pensionari prin 

scăderea vârstelor de pensionare şi implicit majorarea cleltuielilor 

bugetului asigurărilor sociale de stat, ceea ce contravine procesului de 

reformă a sistemului public de pensii. 

Supusă votului, propunerea legislativă a întrunit doar 4 voturi 

pentru, fiind respinsă de membrii comisiei. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10345
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11763


Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011, are ca obiect de 

reglementare modificarea alin.(1) al art.158 din Legea nr.263/2010, astfel 

încât perioadele de activitate desfăşurate în grupele I şi a II-a de muncă, 

până la data de 1 aprilie 2001, să constituie stagiu de cotizare în condiţii 

speciale, respectiv deosebite de muncă, în vederea reducerii vârstelor de 

pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţi care, conform 

prevederilor art.30 alin.(1), sunt încadrate în condiţii speciale.  

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că Guvernul nu susţine promovarea acestei iniţiative legislative 

întrucât aplicarea ei ar determina creşterea numărului de pensionari prin 

scăderea vârstelor de pensionare şi implicit majorarea cleltuielilor 

bugetului asigurărilor sociale de stat, ceea ce contravine procesului de 

reformă a sistemului public de pensii. 

Supusă votului, propunerea legislativă a întrunit doar 6 voturi 

pentru, fiind respinsă de membrii comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în 

limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor pentru anul 2011 - PLx 557/2011 are ca obiect de reglementare 

implementarea unor măsuri de redimensionare a numărului de posturi din 

MAI pentru a se respecta ţinta de deficit bugetar şi pentru încadrarea 

cheltuielilor de personal în limita alocată pentru anul 2011, precum şi 

respectarea obligaţiilor asumate de MAI în angajamentele încheiate cu 

studenţii şi elevii din instituţiile de formare profesională iniţială. 

Reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor au precizat că 

susţin aprobarea proiectului de lege în forma prezentată. Supus votului, 

proiectul de lege a fost avizat favorabil, în forma prezentată de Senat, cu 

majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 
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Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1081/2006 - COM (2011) 607 a fost trimisă comisiei pentru 

verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

Obiectul propunerii constă în precizarea misiunii şi a domeniului de 

aplicare a Fondului social european, (FSE) alături de priorităţile de 

investiţii şi de obiectivele tematice de finanţat. 

Referitor la conţinutul propunerii de regulament, s-a precizat faptul 

că, pentru perioada 2014-2020, se au în vedere patru obiective în întreaga 

Uniune Europeană, şi anume:   

- promovarea ocupării forţei de muncă şi a mobilităţii lucrătorilor; 

- efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor 

şi al învăţării pe tot parcursul vieţii; 

- promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

- consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei 

publice. 

Propunerea de regulament introduce dispoziţii specifice privind 

instrumentele financiare pentru a încuraja statele membre să utilizeze 

Fondul Social European (FSE) într-un mod mai avantajos, crescând 

capacitatea acestuia de a finanţa acţiuni de susţinere a ocupării forţei de 

muncă, a educaţiei şi a incluziunii sociale. 

Doamna Maria Baciu, director în cadrul Ministerului Afacerilor 

Europene a arătat că, spre deosebire de Regulamentul anterior, 

nr.1081/2006, actuala propunere de regulament, care se dezbate în 

grupuri de lucru ale Consiliului European, propune un număr limitat de 

norme de eligibilitate specifice pentru a facilita accesul beneficiarilor mai 

mici la finanţarea  acordată de FSE.  

De asemenea, domnia sa a precizat faptul că FSE va contribui la alte 

priorităţi importante ale Strategiei Europa 2020, cum ar fi consolidarea 

investiţiilor în cercetare şi inovare, creşterea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, protecţia mediului şi promovarea utilizării 

durabile a resurselor. 
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În ceea ce priveşte verificarea respectării principiului subsidiarităţii, 

s-a precizat că trebuie luate în considerare două criterii importante, şi 

anume:  

- sarcinile FSE sunt prevăzute în tratat, iar politica este pusă în 

aplicare în conformitate cu principiul gestiunii partajate, respectând 

competenţele instituţionale ale statelor membre; 

- având în vedere caracterul transfrontalier, obiectivele urmărite de 

propunerea de regulament pot fi realizate mai bine la nivel comunitar. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, că prezenta propunere de regulament 

respectă principiul subsidiarităţii. 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 

2020)- COM (2011) 608 a fost trimisă comisiei în vederea verificării 

respectării principiul subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că obiectivul prezentei 

propuneri constă în precizarea misiunii şi a domeniului (perioadei) de 

aplicare ale fondului, alături de priorităţile de investiţii şi de obiectivele 

tematice de finanţat. 

Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG) a fost instituit 

iniţial pe durata perioadei de programare 2007 – 2013 prin Regulamentul 

(CE) nr.1927/2006 pentru a oferi Uniunii un instrument de a demonstra 

solidaritatea faţă de lucrătorii concediaţi ca urmare a schimbărilor 

structurale majore din structura comerţului mondial ca urmare a 

globalizării şi de a le oferi acestora un sprijin în cazul în care concedierile 

respective au un puternic impact negativ asupra economiei regionale sau 

locale.  

Luând în considerare situaţia economică actuală şi necesitatea 

consolidării fiscale, Comisia a propus ca derogarea temporară aferentă 

crizei să fie prelungită până la 31 decembrie 2013, pentru a asigura 

continuitatea funcţionării Fondului în următoarea perioadă de programare, 
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în conformitate cu principiile fundamentale stabilite pentru CFM 2014 – 

2020 care a extins şi domeniul de aplicare a FEAG, pentru a include 

agricultorii. 

FEAG vizează facilitarea reintegrării lucrătorilor din domenii, 

sectoare, teritorii sau pieţe ale muncii afectate de perturbări economice 

grave, prin cofinanţarea unor măsuri active pe piaţa muncii. 

Fondul se adresează în special persoanelor care şi-au pierdut locul de 

muncă în urma: 

• schimbărilor survenite în structura comerţului mondial, de exemplu 

când o întreprindere de mari dimensiuni îşi închide porţile ori se mută 

în afara UE 

• crizei economice şi financiare – în acest caz, finanţarea FEAG este 

disponibilă în perioada 1 mai 2009 - 30 decembrie 2011. Totuşi, 

Comisia a propus extinderea acestei perioade până la data de 31 

decembrie 2013 (când urmează să fie revizuit întregul regulament 

referitor la FEAG). 

Doamna director Maria Baciu a arătat că, spre deosebire de 

Regulamentul precedent, actualul Regulament prevede extinderea ariei de 

aplicare şi pentru lucrătorii cu contracte pe durată determinată, lucrătorii 

temporari, precum şi proprietarii/managerii de micro-întreprinderi, 

întreprinderi mici şi mijlocii şi lucrătorii care desfăşoară o activitate 

independentă (inclusiv lucrătorii rurali). 

Referitor la principiul subsidiarităţii, s-a precizat că acesta se aplică 

în măsura în care propunerea vizează un domeniu care nu ţine de 

competenţa exclusivă a Uniunii Europene. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au constatat, cu majoritate 

de voturi (un vot împotrivă), că principiul subsidiarităţii este respectat 

având în vedere faptul că propunerea modifică un act de drept al UE aflat 

în vigoare, acţiune care nu ar putea fi realizată de către statele membre, 

ţinând cont că FEAG este o expresie a solidarităţii colective şi reciproce a 

statelor membre, precum şi faptul că obiectivele propunerii pot fi atinse 

numai prin intermediul unei acţiuni la nivelul Uniunii.  
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 Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru 

schimbări sociale şi inovare socială - COM (2011) 609 a fost trimisă 

comisiei pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii.  

Obiectivul propunerii este instituirea unui program al UE pentru 

schimbări şi inovare socială în contextul strategiei “Europa 2020”. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că societăţile europene se 

confruntă cu provocări multiple, determinate de concurenţa mondială tot 

mai mare, de ritmul rapid al progresului tehnologic, de tendinţele 

demografice şi de schimbările climatice. Această situaţie a fost agravată 

de recenta criză financiară şi economică, care a afectat toate statele 

membre şi regiunile din UE. S-a apreciat că o acţiune coordonată la nivelul 

Uniunii este mai eficientă în abordarea acestor provocări decât acţiunile 

individuale ale statelor membre.  

Doamna Maria Baciu, director în cadrul Ministerului Afacerilor 

Europene, a menţionat că programul Uniunii Europene pentru schimbări 

sociale şi inovare socială se bazează pe trei instrumente existente, 

respectiv Programul Progress, instituit prin Decizia nr. 1672/2006/CE, 

EURES şi Instrumentul european de microfinanţare Progress pentru 

ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială instituit prin Decizia 

nr.283/2010/UE. 

Programul va contribui la îndeplinirea unor obiective generale: 

- încurajarea adeziunii la obiectivele Uniunii în domeniul social, al 

ocupării forţei de muncă şi al condiţiilor de muncă în rândul principalilor 

responsabili politici europeni şi naţionali;  

- sprijinirea dezvoltării unor sisteme adecvate, accesibile şi eficiente de 

protecţie socială şi a pieţelor muncii şi să faciliteze reforma politică; 

- modernizarea legislaţiei Uniunii în conformitate cu principiile 

reglementării inteligente şi să garanteze aplicarea efectivă a legislaţiei 

Uniunii în domeniile legate de condiţiile de muncă; 
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- promovarea mobilităţii geografice a lucrătorilor şi să stimuleze 

oportunităţile de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea pieţelor 

europene ale muncii. 

Având în vedere faptul că obiectivele programului propus pentru 

schimbări sociale şi inovare socială nu pot fi realizate în mod satisfăcător 

de statele membre, iar Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu 

principiul subsidiarităţii, membrii comisiei au constatat că propunerea de 

regulament respectă principiul subsidiarităţii întrucât acesta se aplică în 

măsura în care propunerea vizează un domeniu care nu ţine de 

competenţa exclusivă a Uniunii Europene. 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare 

europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, 

simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi punerii în aplicare a unor astfel 

de grupări - COM (2011) 610 a fost trimisă comisiei pentru examinarea 

fondului.  

În cadrul discuţiilor au fost prezentate atât motivele care au dus la 

apariţia acestui document, cât şi obiectivele acestuia. Astfel, s-a precizat 

că obiectivul prezentei propuneri de regulament se referă la introducerea 

unor modificări ce vizează, pe de o parte, să se respecte terminologia 

introdusă de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi, pe de altă 

parte, să constituie un răspuns la deficienţele şi domeniile în care sunt 

posibile îmbunătăţiri identificate în raportul privind punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr.1082/2006. 

 Aceste modificări se referă la componenţa, conţinutul Convenţiei şi 

al statutului unei grupări europene de cooperare teritorială, scopul 

acesteia, procesul de autorizare de către autorităţile naţionale, legislaţia 

aplicabilă în materie de ocuparea forţei de muncă şi de achiziţii, abordarea 

cu privire la grupările ai căror membri nu au aceeaşi răspundere în ceea 

ce priveşte acţiunile lor şi procedurile mai transparente de comunicare.  
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 În ceea ce priveşte componenţa, prezenta propunere de regulament 

instituie noi temeiuri juridice pentru a permite regiunilor şi organismelor 

din statele terţe să devină membri ai unei grupări europene de cooperare 

teritorială, indiferent dacă ceilalţi membri provin dintr-unul sau mai multe 

state membre. Este clarificată, de asemenea, posibilitatea pentru 

organismele de drept privat de a deveni membre. 

 Convenţia şi statuturile unei grupări europene de cooperare 

teritorială sunt redefinite şi este subliniată distincţia în procedura de 

aprobare. Criteriile pentru aprobarea sau respingerea de către autorităţile 

naţionale sunt specificate şi este propusă o perioadă limitată de timp 

pentru examinare. 

 Referitor la impactul bugetar, s-a precizat că propunerea nu 

afectează bugetul Uniunii Europene întrucât Regulamentul privind 

grupările europene de cooperare teritorială nu este un regulament 

financiar şi nu are implicaţii bugetare pentru Uniune sau pentru statele 

membre. Grupările europene de cooperare teritorială pot fi finanţate prin 

fonduri locale, regionale sau naţionale şi pot realiza acţiuni care sunt 

cofinanţate de fondurile europene. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), întocmirea unui 

proiect de opinie favorabil promovării propunerii de Regulament, 

considerând că aceasta nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei 

României.  

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului 

european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială 

europeană - COM (2011) 611 a fost trimisă comisiei pentru examinarea 

fondului.  

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că propunerea de Regulament 

stabileşte dispoziţiile generale care reglementează cooperarea teritorială 

europeană. Politica de coeziune este principalul instrument de investiţii 

pentru sprijinirea priorităţilor-cheie ale Uniunii enunţate în Strategia 
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Europa 2020. Ea îşi îndeplineşte această misiune concentrându-se asupra 

ţărilor şi regiunilor cu cele mai importante nevoi.  

 Evaluarea de către Comisie a cheltuielilor anterioare 

corespunzătoare politicii de coeziune a evidenţiat numeroase exemple de 

investiţii care au avut ca rezultat valoare adăugată, creştere economică şi 

creare de locuri de muncă, fapt care nu ar fi fost posibil fără sprijin de la 

bugetul UE. Cu toate acestea, rezultatele arată, de asemenea, efectele 

dispersiei şi ale lipsei de ierarhizare. Într-un moment în care fondurile 

publice sunt limitate şi în care investiţiile care favorizează creşterea 

economică sunt mai necesare decât oricând, Comisia a decis să propună 

modificări importante ale politicii de coeziune. 

 Cooperarea teritorială europeană este unul din obiectivele politicii de 

coeziune şi oferă un cadru pentru punerea în aplicare a unor acţiuni 

comune şi schimburi de politici între actorii naţionali, regionali şi locali din 

diferite state membre. Acest lucru este cu atât mai important cu cât 

provocările cu care se confruntă statele membre şi regiunile depăşesc tot 

mai mult graniţele naţionale şi regionale şi necesită acţiuni comune, de 

cooperare la nivelul teritorial adecvat.  

Cadrul general al orientărilor politice pentru viitoarea politică de 

coeziune este, de asemenea, aplicabil în contextul cooperării teritoriale 

europene. Regulamentul propus conţine deci alinierea la Strategia Europa 

2020, elemente pentru a creşte eficienţa intervenţiilor fondurilor, precum 

şi o abordare globală simplificată pentru punerea în aplicare.   

Referitor la evaluarea impactului financiar, s-a precizat că 

regulamentul propus stabileşte repartizarea finanţării prevăzute pentru 

cooperarea teritorială între diferitele componente ale cooperării, după cum 

urmează:  

- 73,24 % pentru cooperarea transfrontalieră; 

- 20,78 % pentru cooperarea transnaţională; 

- 5,98 % pentru cooperarea interregională. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că Guvernul nu are obiecţii faţă de 

fondul propunerii de regulament. 
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), întocmirea unui 

proiect de opinie favorabil promovării propunerii de Regulament, 

considerând că aceasta nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei 

României. 

   

În ziua de 2 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, în şedinţă comună 

cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, având pe ordinea 

de zi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor  

- PLx 75/2011. 

 

Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Cristian 

Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi : 

- d-l Valentin Mocanu, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-l Andrei Kiraly, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului

- d-na Tania Grigore, şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Dezbaterile au fost amânate întrucât reprezentanţii celor două 

ministere au precizat că urmează a fi depuse unele observaţii şi 

amendamente asupra textului, pentru corelare cu legislaţia în vigoare. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 1 noiembrie 

2011 au absentat domnul deputat Nicolae Bănicioiu (grup parlamentar 

PSD), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), 

domnul deputat Pál Árpád (grup parlamentar UDMR), domnul deputat 

 
12/13

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11790


Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) şi domnul deputat Samoil Vîlcu 

(grup parlamentar PD-L). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Silviu Prigoană (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Mircea Toader, iar în locul 

domnului deputat Samoil Vîlcu (grup parlamentar PD-L) a participat 

domnul deputat Iustin Cionca. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Ioan-Nelu 

Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, 

Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa 

Pocora, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, 

Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Iulian Vladu, Mircea Toader, 

Iustin Cionca. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 2 noiembrie 

2011 au absentat domnul deputat Nicolae Bănicioiu (grup parlamentar 

PSD) şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Ioan-Nelu 

Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, 

Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-

Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Vasile-Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Paul Victor Dobre    Adrian Solomon 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş     Întocmit, 
                                    Expert parlamentar Geta Doană 
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