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Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 02 – 04 martie 2010 
   

 
 
   Marţi, 02 martie 2010 
           În  proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale 

art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 

republicată (PL.x22/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PL.x 42/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.4 din Legea 

nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi 

trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat (PL.x 41/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.58 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată (PL.x 26/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 

30/2010). 
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   Miercuri, 03 martie  2010 
În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare – Reglementări şi modele electorale care promovează femeile în 

unele State membre ale Uniunii Europene. 

 
Joi, 04 martie 2010 

În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare – Reglementări şi modele electorale care promovează femeile în 

unele State membre ale Uniunii Europene. 

 
   Marţi, 02 martie 2010 
   Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei 

şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost 

îndeplinită. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Apărării Naţionale (M.Ap.N.), domnul Mihai Vasile-

Ozunu - Secretar de stat, domnul locotenent colonel Florin Boboc – Expert şi 

domnul locotenent colonel Florin Dănilă, consilier juridic; 

- din partea Ministerului Administraţie şi Internelor (M.A.I.), doamna Irina Alexe – 

Secretar de stat; 

- din partea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.), domnul 

Cristian Roman, vicepreşedinte; 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.), 

doamna Grecu Mihaela, director; 

- din partea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (A.N.P.H.), 

doamna Anca Ilie. 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar, republicată (PL.x22/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege. 
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La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici (PL.x 42/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Doamna Secretar de stat Irina Alexe  a arătat că, prin  modificarea Legii nr. 

188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, au fost transformate acele funcţii de 

conducere din posturi de natură contractuală în funcţii publice de director şi director 

adjunct. De asemenea, au fost delimitate competenţele pentru organizarea concursurilor 

pentru posturile de execuţie şi cele de conducere şi s-a prevăzut posibilitatea de 

suspendare a unui concurs, dacă se constată că au fost încălcate condiţiile de concurs.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a arătat că iniţiativa legislativă  a venit 

ca urmare a celor două Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului declarate neconstituţionale, 

prin această propunere legislativă dorindu-se revenirea la momentul iniţial. 

Doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu a întrebat din ce fonduri vor fi plătite 

persoanele care au fost disponibilizate dar au câştigat în instanţa procesele. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că a fost trimisă o adresă 

către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor prin care a fost sesizat faptul că nu s-au 

respectat prevederile art.65 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, raportul 

Comisei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic asupra 

acestui fiind prezentat în plenul Camerei Deputaţilor în data de 1 martie 2010. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de Lege (5 voturi „împotrivă” - doamna deputat Pető Csilla-Mária, 

doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat 

Doiniţa – Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru, restul „pentru”). 

La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace 

a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat (PL.x 

41/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

 Domnul secretat de stat Mihai Vasile-Ozunu a precizat că, prin modificările 

preconizate se introduc sancţiuni pentru cetăţenii români, bărbaţi, care au împlinit 18 ani 

după data de 1 ianuarie 2007 care nu se prezintă pentru luarea în evidenţă, introducându-

se un termen de 6 luni, după intrarea în vigoare a legii, pentru ca tinerii să îndeplinească 

această obligaţie. 

 Doamna deputat Carmen Axenie a menţionat problema cu care se pot confrunta 

persoanele aflate la muncă în străinătate, cu sau fără forme legale, şi care nu se pot 

prezenta în termenul specificat pentru luarea în evidenţă, existând dificultăţi şi în 
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înştiinţarea acestora cu privire la obligaţiile legale. Comisia a hotărât transmiterea către 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a acestei probleme. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

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

de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (PL.x 26/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a întrebat reprezentanţii A.N.P.H. dacă 

măsura ar putea încuraja familiile sărace să solicite internarea în centre rezidenţiale a 

persoanelor cu handicap aflate în grijă, precum şi care este numărul estimat de persoane 

cu handicap care ar putea beneficia de această măsură. 

Doamna Anca Ilie, reprezentanta A.N.P.H., a precizat că iniţiativa legislativă se 

referă la persoanele cu handicap care nu au rude până la gradul 4, în situaţia în care 

aceştia ar avea familie prevederile legale nemaifiind aplicabile. De asemenea, domnia sa 

a arătă că, din aproximativ 17.000 de persoane cu handicap instituţionalizate, se 

estimează că aproximativ 10% sunt persoane fără venit şi fără familie. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului (Pl.x 30/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.  

Domnul deputat Ciprian-Florin Luca, în calitate de iniţiator al propunerii legislative, a 

arătat că se înregistrează foarte des situaţii în care, datorită faptului că lipsesc 2 sau 3 luni 

din stagiul de cotizare, persoanele nu pot beneficia de această indemnizaţie, deşi au 

cotizat o perioadă îndelungată de timp. 

Doamna Mihaela Grecu, director în cadrul M.M.F.P.S., a arătat că Guvernul  nu 

susţine această iniţiativă legislativă, considerându-se că prevederile cuprinse în 

propunerea legislativă sunt discriminatorii în raport cu alte categorii de persoane. Domnia 

sa a arătat că în actul normativ iniţial există prevăzut  şi stagiu asimilat de cotizare.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a arătat că problematica este presantă,  

existând probleme de şomaj în rândul femeilor sau situaţii în care tinerele care doresc să 

aibă copii nu au încă 10 ani vechime în muncă, fiind necesar să se introducă în 

propunerea legislativă precizări suplimentare legate de categoriile de persoane care pot 

beneficia de aceste prevederi. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative (3 voturi „împotrivă” – doamna deputat Maria Stavrositu, 

doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa-Mariana Chircu, restul „pentru”). 

Doamna Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

  
   Miercuri, 03 martie 2010 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la evaluarea progreselor în domeniul 

egalităţii între femei şi bărbaţi la 15 ani de la adoptarea platformei Beijing.   

Joi, 04 martie 2010 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la gradul de participare a femeilor şi 

bărbaţilor în procesul decizional. 

 

În perioada 02 - 04 martie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria 

Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus 

Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

A absentat domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, aflat în delegaţie. 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                  

                  SECRETAR   
 

                                                          Pető Csilla-Mária 
                                                                                             
 
 
 
 

                                    Intocmit:  
                                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 
                                                                                                                                                                     Consilier parlamentar 
  
                            Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                     Expert parlamentar 
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