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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din 7, 8 şi 9 septembrie 2010 

 

 

În ziua de 7 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi 

biserică în domeniul asistenţei sociale - PLx 630/2009 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind 

acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - PLx 131/2010 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor - Plx 378/2010 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării - PLx 

408/2010 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale - PLx 

409/2010 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 



nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare - PLx 410/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Adrian Nicolae Lemeni, Secretar de Stat, Secretariatul de Stat 

pentru Culte  

- d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

- d-l Gheorghe Emacu – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-l Cristian Anton Irimie – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-l Bogdan Drăgoi – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Irina Alexe – şef departament Relaţia cu Parlamentul, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- d-l Dan Marinescu – director, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- d-l Florin Frunză – director, Secretariatul de Stat pentru Culte 

- d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

- d-l Mihai Cucu – director, Ministerul Justiţiei 

- d-l Marin Cojoc – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Cornel Frimu – consilier, Secretariatul de Stat pentru Culte 

- d-na Ioana Hanganu-Cucu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice. 

 

La solicitarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, membrii 

comisiei au acceptat ca dezbaterile să înceapă cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării - PLx 408/2010. Acesta a fost prezentat de către 

domnul Cristian Anton Irimie, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
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Sănătăţii. Domnia sa a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile legislative 

vizând creşterea implicării autorităţilor administraţiei publice locale în 

coordonarea activităţii spitalelor şi stabilirea cadrului legal pentru 

gestionarea eficientă a asistenţei medicale acordată în unele unităţi 

sanitare cu paturi. Totodată, este propusă stabilirea unei noi clasificări a 

spitalelor, în funcţie de competenţe, precum şi a modalităţii de plată a 

obligaţiilor restante la furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi 

utilităţi. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă 

a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi 

biserică în domeniul asistenţei sociale - PLx 630/2009 a fost prezentat de 

către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic 

pentru organizarea şi derularea parteneriatului între stat şi biserică în 

domeniul asistenţei sociale, în scopul implicării cultelor religioase din 

România în realizarea de programe sociale pe termen lung.  Se urmăreşte 

derularea de prestaţii sociale prin biserică, sustenabile pe termen lung, 

demarate cu susţinere de la stat şi care pot să ajungă, treptat, să se 

finanţeze într-o măsură din ce în ce mai mare din surse independente, 

pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, în vederea depăşirii 

unor situaţii de criză şi a reintegrării lor în societate, astfel: persoane 

aflate în situaţii de risc social, persoane aflate în aşezămintele sociale ale 

bisericii şi în instituţiile de ocrotire ale statului, persoane vârstnice singure, 

victime ale calamităţilor naturale, copii ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate, copii orfani sau abandonaţi etc. 
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De asemenea, a menţionat că proiectul a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a reamintit că proiectul de lege a fost 

amânat la sfârşitul lunii iunie, pentru ca Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale să vină cu observaţii. În acest context, doamna director 

Carmen Manu a prezentat membrilor comisiei observaţiile Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a precizat că există cadrul legal 

pentru crearea unui astfel de parteneriat, fără a se face vreo discriminare 

între furnizorii de servicii sociale. 

Acelaşi punct de vedere a fost susţinut şi de ceilalţi membri ai 

comisiei, doamna deputat Claudia Boghicevici precizând că în acest 

moment nu este oportun un asemenea proiect de act normativ, mai ales 

că la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se lucrează la 

Codul de asistenţă socială, în care se pot reglementa unele aspecte în plus 

faţă de cadrul legal existent, fără a mai crea o nouă lege. 

Membrii comisiei au propus respingerea proiectului de lege. Supusă 

votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu majoritate de voturi 

(5 abţineri). 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind 

acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - PLx 131/2010 a fost prezentat 

de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, cu 

modificările ulterioare, în sensul acordării, în locul unui trusou care să 

cuprindă haine, lenjerie şi produse de îngrijire, a contravalorii acestuia în 

cuantum de 150 lei, pe baza documentelor justificative prezentate de 

părinte care să ateste achiziţionarea acestor produse. 

De asemenea, domnia sa a precizat că legea de bază asupra căreia 

s-a intervenit prin iniţiativa legislativă a fost abrogată prin Legea 
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nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 

echilibrului bugetar. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul deputat Ioan Cindrea 

propune respingerea iniţiativei legislative, întrucât nu mai are obiect. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor - Plx 378/2010 a fost prezentată de 

către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare se referă la completarea art.33 din Legea 

nr.303/2004 cu două alineate noi, intervenţiile vizând ca susţinerea 

concursului de admitere în magistratură să se facă după susţinerea probei 

eliminatorii scrise din cadrul concursului de admitere la Institutul Naţional 

al Magistraturii. 

De asemenea, s-a menţionat faptul că propunerea legislativă a fost 

trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. Are punct de vedere negativ de la Guvern şi aviz negativ din 

partea Consiliului Superior al Magistraturii. 

Totodată, reprezentatul Ministerului Justiţiei a precizat că nu se 

susţine promovarea acestei iniţiative legislative. 

Având în vedere cele prezentate, s-a propus acordarea unui aviz 

negativ. Supusă votului, propunerea de avizare negativă a fost acceptată 

cu unanimitate de voturi. 

 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale - PLx 

409/2010 au fost amânate întrucât s-a solicitat Biroului Permanent 

învestirea pe fond, alături de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 

având în vedere dispoziţiile referitoare la contribuţiile de asigurări sociale  

cuprinse în ordonanţa de urgenţă aflată în dezbatere.  
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare - PLx 410/2010 a fost prezentat de către doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

De asemenea, o prezentare a proiectului a fost făcută şi de către 

domnul Gheorghe Emacu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. Au fost formulate amendamente, care, supuse atenţiei membrilor 

comisiei, au întrunit un număr egal de voturi (8 pentru şi 8 împotrivă), 

urmând ca votul să fie reluat într-o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

În ziua de 8 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având pe ordinea 

de zi proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 

323/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Ioan Nelu Botiş – ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Gheorghe Gherghina – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice  

- d-l Mihai Vasile-Ozunu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării 

Naţionale 

- d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 
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- d-na Daniela Ciobotaru – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-na Ioana Nemeşi – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-na Tatiana Nicolau – consilier, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Ion Doncean – consilier, Serviciul Român de Informaţii 

- d-l Petronel Munteanu – consilier al ministrului, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale  

- d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Domnul deputat Ioan Cindrea, în calitate de preşedinte de şedinţă, a 

prezentat membrilor comisiei programul de lucru şi a propus modul în care 

se vor continua dezbaterile. 

De asemenea, a propus introducerea pe ordinea de zi a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare - PLx 

410/2010, proiect de lege asupra căruia în şedinţa precedentă nu s-a 

putut lua o decizie înregistrându-se egalitate de voturi. 

 

La începutul dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind sistemul 

unitar de pensii publice a luat cuvântul doamna deputat Cristina Pocora, 

care a solicitat amânarea discuţiilor până vin reprezentanţii Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv ministrul muncii sau cel 

puţin un secretar de stat din acest minister. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă a solicitat amânarea discuţiilor asupra 

art.102, la care se opriseră dezbaterile în şedinţa anterioară, şi discutarea 

articolelor următoare. 

Supusă votului, prima propunere a fost acceptată cu 9 voturi pentru, 

6 voturi împotrivă şi o abţinere, urmând ca discuţiile să fie reluate la ora 

16.00, în prezenţa ministrului muncii. 
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La reluarea dezbaterilor au fost purtate o serie de discuţii 

procedurale referitoare la modalitatea de lucru ce urmează a fi abordată. 

În urma acestora, dezbaterile au început cu amendamentele respinse, 

aflate în raportul iniţial al comisiei, pornind de la articolul 102, conform 

procedurii de lucru stabilite în şedinţa din 24 august 2010. 

 În cursul dezbaterilor asupra amendamentelor respinse au fost 

acceptate amendamentele formulate la art.143 şi art.144 de către domnul 

deputat Antal Istvan, în sensul recalificării unor fapte prevăzute de lege ca 

fiind contravenţii şi nu infracţiuni.  

 Celelalte amendamente respinse au fost susţinute din nou de către 

autorii lor, însă asupra acestora nu s-a putut lua o decizie având în vedere 

rezultatul votului paritar, de 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. 

 La propunerea domnului deputat Adrian Solomon, dezbaterea 

asupra proiectului de lege a fost întreruptă la art.160 dat fiind rezultatul 

paritar al votului. 

 În finalul şedinţei, a fost reluat în dezbatere proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare - PLx 410/2010. 

 Amendamentele formulate de către domnii deputaţi Cristina Pocora, 

Ioan Cindrea şi Adrian Solomon au fost supuse dezbaterii şi, de 

asemenea, la vot s-a înregistrat egalitate de 9 voturi pentru şi 9 voturi 

împotrivă, comisia neputând lua o decizie asupra lor. Proiectul de lege a 

fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

 

În ziua de 9 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 8.30, având pe ordinea de 

zi proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 

323/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Ioan Nelu Botiş – ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Mihai Vasile-Ozunu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării 

Naţionale 

- d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-na Daniela Ciobotaru – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-na Ioana Nemeşi – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-na Tatiana Nicolau – consilier, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Ion Doncean – consilier, Serviciul Român de Informaţii 

- d-l Petronel Munteanu – consilier al ministrului, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale  

- d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Având în vedere faptul că reprezentanţii Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi ai Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de 

Asigurări Sociale au prezentat noi amendamente, asupra textelor deja 

votate, domnul deputat Iulian Vladu a propus reluarea dezbaterilor de la 

începutul legii, însă propunerea nu a fost acceptată. După o pauză de 

consultări, membrii comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor cu 

articolul 160 al legii şi reluarea discuţiilor asupra amendamentelor 

prezentate de minister şi însuşite de o parte a membrilor comisiei în 

şedinţa următoare a comisiei, din 14 septembrie 2010.  
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 În cursul dezbaterilor au fost acceptate, cu unanimitate de voturi, 

următoarele amendamente: 

- la art.160, amendamentul formulat de domnii deputaţi aparţinând 

grupului parlamentar PSD+PC, pentru imperativitatea textului; 

- la art.171 amendamentul domnului deputat Victor Paul Dobre, în sensul 

introducerii unui nou alineat, alin.(6), în vederea aplicării prevederilor 

art.100 lit.a) referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele 

realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 şi 

pentru persoanele înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a Legii 

privind sistemul unitar de pensii publice; 

- introducerea în lege a unui text nou cu privire la elaborarea de către 

Guvern a unei legi privind pensiile ocupaţionale, amendament formulat 

de domnii deputaţi Victor Paul Dobre şi Kerekes Karoly; 

- eliminarea art.174, art.175, art.176 şi lit. f) şi p) ale art.201, pentru 

corelare cu actele normative în vigoare. 

 Domnul deputat Istvan Antal, referindu-se la cooperativele 

meşteşugăreşti, a prezentat membrilor comisiei un amendament în sensul 

preluării veniturilor realizate de fondul de pensii CASCOM din gestiunea 

UCECOM, în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat. Domnia sa  

consideră că este necesară şi oportună introducerea unei astfel de 

prevederi în legea pensiilor întrucât patrimoniul Casei de Asigurări Sociale 

a membrilor cooperaţiei meşteşugăreşti a fost preluat abuziv în 1993 de 

către UCECOM. 

În urma discuţiilor, amendamentul a înregistrat 9 voturi pentru şi 9 

voturi împotrivă, urmând a fi reluat în dezbatere în şedinţa următoare. 

 Au fost discutate şi acceptate, cu unanimitate de voturi, şi 

observaţiile formulate de către Departamentul legislativ. Referitor la 

celelalte amendamentele respinse cuprinse în raportul iniţial, rezultatul 

votului a fost de 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, urmând ca asupra 

acestora să se reia votul în şedinţa următoare. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 7 septembrie 

2010 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup parlamentar 

PNL), domnul deputat Iulian Vladu (grup parlamentar PD-L), domnul 

deputat Ioan Nelu-Botiş (grup parlamentar PD-L), domnul deputat Ioan 

Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD+PC) şi domnul deputat Marian Sârbu 

(grupul parlamentarilor independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Victor Paul Dobre a 

participat domnul deputat Titi Holban, în locul domnului deputat Ioan Nelu 

Botiş a participat domnul deputat Samoil Vîlcu, iar în locul domnului deputat 

Iulian Vladu a participat domnul deputat Gelu Vişan.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan Cindrea – vicepreşedinte, 

Adrian Solomon şi Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia 

Boghicevici, Dorel Covaci, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic 

Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, 

Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Titi Holban, Samoil Vîlcu şi Gelu Vişan. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 8 septembrie 

2010 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup parlamentar 

PNL), domnul deputat Ioan Nelu-Botiş (grup parlamentar PD-L), domnul 

deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR), domnul deputat Ioan 

Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD+PC), domnul deputat Vasile Silviu 

Prigoană (grup parlamentar PD-L), domnul deputat Ludovic Orban (grup 

parlamentar PNL) şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, pe timpul desfăşurării şedinţei au avut loc 

următoarele înlocuiri: în locul domnului deputat Victor Paul Dobre a 

participat domnul deputat Titi Holban; în locul domnului deputat Ioan Nelu 

Botiş a participat, între orele 14.00 – 16.50, domnul deputat Gelu Vişan; în 

locul domnului deputat Kerekes Karoly a participat, între orele 14.00 – 

16.00, domnul deputat Derzsi Akos, iar între orele 16.00 – 19.00, a 

participat domnul deputat Antal Istvan; în locul domnului deputat Ioan 
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Narcis Chisăliţă a participat domnul deputat Sorin Stragea; în locul domnului 

deputat Ludovic Orban a participat, între orele 16.00 – 19.00, domnul 

deputat Daniel Budurescu; în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană a 

participat, între orele 16.00 – 16.50, domnul deputat Doru Leşe, iar între 

orele 16.50 – 19.00, a participat domnul deputat Gelu Vişan. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan Cindrea – vicepreşedinte, 

Adrian Solomon – secretar, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Dorel 

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

Pocora, Dan-Mircea Popescu, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Iulian Vladu, 

Titi Holban, Gelu Vişan, Akos Derzsi, Antal Istvan, Sorin Stragea, Daniel 

Budurescu, Doru Leşe. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 9 septembrie 

2010 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup parlamentar 

PNL), domnul deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR), domnul 

deputat Adrian Solomon (grup parlamentar PSD+PC), domnul deputat Ioan 

Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD+PC), domnul deputat Ludovic Orban 

(grup parlamentar PNL), domnul deputat Vasile Silviu Prigoană (grup 

parlamentar PD-L), domnul deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL), 

doamna deputat Mihaela Stoica (grup parlamentar PD-L) şi domnul deputat 

Marian Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, pe timpul desfăşurării şedinţei au avut loc 

următoarele înlocuiri: în locul domnului deputat Victor Paul Dobre a 

participat, între orele 8.30 – 9.50, domnul deputat Cornel Pieptea, iar între 

orele 9.50 – 12.00 a participat doamna deputat Alina Gorghiu; în locul 

domnului deputat Kerekes Karoly a participat domnul deputat Antal Istvan; 

în locul domnului deputat Adrian Solomon a participat, între orele 9.30 – 

12.00, doamna deputat Doina Burcău; în locul domnului deputat Ioan Narcis 

Chisăliţă a participat doamna deputat Aura Vasile; în locul domnului deputat 

Ludovic Orban a participat, între orele 8.30 – 9.30, domnul deputat Daniel 

Budurescu; în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană a participat 

domnul deputat Gelu Vişan; în locul domnului deputat Nini Săpunaru a 

participat, între orele 8.30 – 9.30, doamna deputat Adriana Săftoiu, iar între 
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orele 9.30 – 12.00, a participat domnul deputat Daniel Budurescu; în locul 

doamnei deputat  Mihaela Stoica a participat, între orele 8.30 – 9.30, 

domnul deputat Gheorghe Hogea, iar între orele 9.30 – 12.00, a participat 

doamna deputat Brînduşa Novac. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan Cindrea – vicepreşedinte, 

Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Dorel Covaci, Florian-Daniel 

Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea 

Popescu, Iulian Vladu, Cornel Pieptea, Alina Gorghiu, Antal Istvan, Doina 

Burcău, Aura Vasile, Daniel Budurescu, Gelu Vişan, Adriana Săftoiu, 

Gheorghe Hogea şi Brînduşa Novac. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Ioan Cindrea     Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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