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Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada  05 - 07 aprilie 2011 
 

 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 05 – 07 aprilie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 

acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (PL.x158/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei (PL.x 159/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor 

sociale (Pl.x 125/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al 

art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 (PL.x124/2011). 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar 
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procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus 

la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Geta Doană, consilier şi doamna Adriana 

Vlad, consilier.  

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea 

unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PL.x 158/2011), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în 

domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, în sensul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art.1 lit. a) 

şi b) din Legea nr.119/2010 conform salariului mediu brut pe economie. S-a stabilit ca 

termen de soluţionare 31 octombrie 2011, iar pentru cazurile în care nu se identifică 

veniturile lunare realizate, se va utiliza cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie 

minime corespunzătoare gradului militar deţinut. 

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

proiectului de lege (3 voturi „împotrivă”- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga, 

restul „pentru”).  

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

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2011 pentru 

modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL.x 

159/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare diminuarea perioadei de 

verificare a situaţiei socio-economice a familiei de la 15 zile la 10 zile de la data 

depunerii cererii, reglementarea acordării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei 

începând cu luna depunerii cererii şi nu cu luna următoare cum era reglementat 

anterior, respectiv cu luna ianuarie pentru cei care depun cererea în această lună, 

precum şi reglementarea plăţii drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei în luna 

următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, pentru evitarea formării de debite în 

situaţia modificărilor în componenţa şi veniturile familiei, ceea ce ar putea conduce la 

acordarea de drepturi nejustificate. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege (3 voturi „împotrivă”- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga, 

restul „pentru”).  

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

legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în 

domeniul muncii şi asigurărilor sociale (Pl.x 125/2011), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.38 din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare, în scopul acordării unui salariu minim brut pe 

ţară garantat în plată, lunar, persoanelor care au formulat cerere pentru ieşirea la 

pensie, pe perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de serviciu sau de muncă 

şi data emiterii deciziei de pensionare, urmând ca aceste sume sa fie recuperate din 

drepturile de pensie aferente acestei perioade. 

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

propunerii legislative, întrucât aceasta a rămas fără obiect, prin abrogarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor 

nr.54/2003 (PL.x124/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.35 din 

Legea sindicatelor nr.54/2003 ca urmare a admiterii de către Curtea Constituţională, 

prin Decizia nr.1276/2010, a excepţiei de neconstituţionalitate a art.35 alin.(1) teza 

finală, în sensul eliminării obligativităţii plăţii, de către angajator, a salariului liderului de 

sindicat pentru cele 3–5 zile afectate lunar activităţilor sindicale. 

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

proiectului de lege (3 voturi „împotrivă”- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga, 

restul „pentru”). 

 

Pentru zilele de 06 şi 07 aprilie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu 

privire la legislaţia din domeniul violenţei în familie. 
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În perioada 05 – 07 aprilie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora - preşedinte, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, 

doamna deputat Pető Csilla-Mária, 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 Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          

                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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