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Sinteza lucrărilor Comisiei  
din ziua de 11 septembrie 2012 

 

 

 

Pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei din ziua de 11 septembrie 2012 au fost 

înscrise următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor 

salariale (PL.x295/2012); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV 

din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 

Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl.x311/2012); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.283 din 14 

decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru 

completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (Pl.x 313/2012). 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: 

- doamna Georgeta Bratu, secretar de stat şi doamna Cecilia Sebe, sef serviciu în 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

- domnul Liviu Prodan, expert în cadrul Minsiterului Finanţelor Publice. 
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Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. Doamna 

preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei. 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea 

unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale (PL.x295/2012), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

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

legislative pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional (Pl.x311/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

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

legislative privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar (Pl.x 313/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, acesta devenind caducă în urma aplicării 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri 

pentru recuperarea reducerilor salariale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

În ziua de 11 septembrie 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 Graţiela Leocadia Gavrilescu, 
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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  şi domnul deputat Mihail Boldea. 

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTĂ 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 

                                                  
                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Intocmit,  

          Cristina Constantin 
          Consilier parlamentar 
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