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Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din ziua de 09 octombrie 2012 
 

 

În  proiectul ordinii de zi din ziua de 09 octombrie 2012 au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind crearea unor oportunităţi 

de asigurare pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost 

asigurate în sistemul public de pensii (Plx.382/2012);  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială 

(Pl.x400/2012); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor (Pl.x401/2012). 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

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

legislative privind crearea unor oportunităţi de asigurare pentru persoanele care nu au 

calitatea de pensionari şi care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii 

(Plx.382/2012). 
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Propunere legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în 

domeniul asigurării persoanelor care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost 

asigurate în sistemul public de pensii. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 

beneficii de asistenţă socială (Pl.x400/2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148-2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului, în scopul eliminării din cuprinsul acestor acte normative a 

unor prevederi introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2011. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (Pl.x401/2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.111-2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor. Modificările propuse constau în majorarea procentului indemnizaţiei 

lunare pentru creşterea copilului de la 75% la 85%, eliminarea prevederilor referitoare la 

plata indemnizaţiei începând cu cel de-al patrulea copil, prelungirea perioadei de 

concediu pentru creşterea copilului, precum şi acordarea indemnizaţiei timp de o lună 

după  decesul copilului, pentru recuperarea psihică şi/sau fizică a părinţilor aflaţi în 

această situaţie. 

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

propunerii legislative. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În ziua de 09 octombrie 2012, 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 Maria Stavrositu- secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul 

deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat 
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Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin Roman  şi  doamna deputat 

Lucia-Ana Varga. 

Au absentat: doamna deputat Petö Csilla – Maria. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTĂ 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                

                Intocmit, 
                Cristina Constantin 
                Consilier parlamentar 
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