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Sinteza 
lucrărilor Comisiei  

din perioada  29 – 31 martie 2011 
 

 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 29 – 31 martie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 

Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională (PL.x 67/2011);  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2010 pentru modificarea Legii 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL.x 120/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2010 pentru abrogarea prevederilor 

Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în 

muncă (PL.x 133/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (PL.x 81/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind exercitarea 

activităţilor cu caracter sexual autorizate (Pl.x 96/2011). 
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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. De asemenea, domnia sa a 

supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitaţi: 

- doamna Irina Alexe, şef Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

- domnul Antonio Marinciu, ofiţer, Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

- doamna Viorica Matei, judecător, Ministerul Justiţiei; 

- domnul Romulus Ungureanu, director, Agenţia naţională împotriva 

traficului de persoane (A.N.I.T.P.). 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul 

Sănătăţii, deşi invitate, nu au participat la dezbateri. 

 

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

propunerii legislative privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 

(PL.x 67/2011), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

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

propunerii legislative (1 vot „împotrivă”, doamna  deputat Pető Csilla-Mária şi o 

abţinere, domnul deputat Constantin Severus Militaru). 

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.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe (PL.x120/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

proiectului de lege.  

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

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.123/2010 pentru abrogarea prevederilor Legii nr.130/1999 privind unele măsuri 

de protecţie a persoanelor încadrate în muncă (PL.x133/2011), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege.  

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

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

(PL.x 81/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Doamnele deputat Cristina Ancuţa Pocora şi Ileana Cristina Dumitrache au 

formulat şi susţinut o serie de amendamente, la art. 1, art.2, art.5, art.6, art.7 , 

art.8, art.9, art.10, art.11, art.13, art.14, art.19, art.21, art.22, art.25, art.26, art.27, 

art.29, art.30. Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot fiecare 

dintre amendamente, acestea fiind admise cu unanimitate de voturi. În continuare 

doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot proiectul de lege în 

ansamblu, cu amendamente. 

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

proiectului de lege, cu amendamentele admise. 

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

propunerii legislative privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate 

(Pl.x 96/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea negativă a 

propunerii legislative. Supusă la vot propunerea a întrunit 5 abţineri (doamna 

deputat Pető Csilla-Mária , doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat 

Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu,domnul deputat 

Constantin Severus Militaru), restul voturilor fiind pentru avizarea negativă. 

În consecinţă, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

Pentru zilele de 30 şi 31 martie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu 

privire la legislaţia din domeniul violenţei în familie. 

 

În perioada 29 – 31 martie 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 
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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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