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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 22 septembrie 2009 

În ziua de 22 septembrie 2009, lucrările Comisiei sunt 
conduse, pe rând, de domnul deputat Adrian George Scutaru şi de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 21 de deputaţi din 
totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea 
unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul 
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 
(PLx 419/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Capitolului II "Revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987" la Legea 
recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (Plx 
420/2009). 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Adrian George Scutaru 

prezintă, pe scurt, proiectul celorlalţi membri ai Comisiei. 
Domnul Mózes Zoltan Pálfi susţine că este nevoie să fie 

reparată greşeala neincluderii în Legea nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 
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Muncii în perioada 1950-1961 şi a persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Brigăzii de Lucru Căi Ferate, în perioada 
1950-1961.  Ca atare, propune formularea unui aviz favorabil. 

Domnul Doru Claudian Frunzulică afirmă că este împotriva 
acordării de drepturi speciale unor anumite categorii de persoane, 
considerând că toţi cetăţenii trebuie să fie egali, în funcţie de 
condiţiile în care şi-au desfăşurat activitatea. Domnul deputat 
propune formularea unui aviz negativ. 

Domnul Adrian George Scutaru supune votului propunerea 
de avizare favorabilă formulată de către domnul Mózes Zoltan 
Pálfi. În urma votului, propunerea este respinsă. Supusă la vot, 
propunerea de avizare negativă, formulată de către domnul Doru 
Claudian Frunzulică, este adoptată de către membrii Comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Doru Claudian 
Frunzulică propune celorlalţi membri ai Comisiei formularea unui 
aviz negativ, reiterând convingerea că nu este nevoie de acordarea 
unor drepturi speciale anumitor categorii de cetăţeni. 

Domnul Adrian George Scutaru supune votului propunerea 
domnului Doru Claudian Frunzulică, de formulare a unui aviz 
negativ. Propunerea este adoptată cu majoritate de voturi. 

 
În afara ordinii de zi, domnul Costică Canacheu prezintă 

celorlalţi membri ai Comisiei stadiul discuţiilor cu miniştrii Dan 
Nica şi Cristian Diaconescu cu privire la stabilirea unor întâlniri 
între membrii Comisiei şi aceştia. 

 Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică 
Canacheu declară şedinţa închisă. 

 
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


