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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 8, 9 şi 10 februarie 2011 

 

 

În ziua de 8 februarie 2011, 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 modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 

privind statutul cadrelor militare - PLx 2/2011 

2. Lege privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România - 

Plx 844/2007 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului - PLx 527/2010 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr.319/2006 - PLx 555/2010 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii voluntariatului 

nr.195/2001 - Plx 565/2010 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Formare Profesională a Adulţilor - PLx 1/2011. 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11356
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10814
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10822


Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

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

Protecţiei Sociale  

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Marcela Dumitraş – consilier juridic, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-l lt.col. Vasile Florin – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-na Corina Teodor – consilier, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Anca Pricop – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-l Florin Diaconu - Sindicatul controlorilor civili de trafic aerian  

- d-l Cristian Radu - Asociaţia profesională a controlorilor civili de trafic 

aerian. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare - PLx 2/2011 a fost prezentat 

de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare se referă la modificarea şi completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi  

completările ulterioare.  

Domnul Secretar de Stat Mihail Vasile-Ozunu a precizat că prin 

aceste demers legislativ, se urmăreşte, în principal: 

- obligativitatea participării la misiuni în afara teritoriului statului român 

a cadrelor militare; 

- atribuirea cu titlul onorific a calităţii de demnitar pentru 

generalii/amiralii în exercitarea funcţiilor în care au fost numiţi; 
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- suportarea de către instituţiile din sistemul de apărare şi securitate 

naţională a sumelor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice a 

cadrelor militare pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

- posibilitatea acordării concediului fără plată, pe durata a cel mult 4 ani, 

cadrelor militare care îşi urmează soţul/soţia pe timpul îndeplinirii unor 

misiuni permanente în străinătate şi în alte situaţii; 

- acordarea dreptului de port uniformă şi pentru maiştrii militari şi 

subofiţeri, în aceleaşi condiţii ca şi la ofiţeri; 

- definirea raporturilor de serviciu specifice cadrelor militare, privind 

împuternicirea; 

- trecerea în rezervă a cadrelor militare ca urmare a retragerii motivate, 

de către autorităţile competente, a avizului de securitate specific clasei 

sau nivelului de secretizare a informaţiei, la care au acces potrivit 

atribuţiilor funcţionale; 

- modificarea dispoziţiilor în sensul eliminării stagiilor de grad pentru 

gradele de colonel, comandor şi superioare acestora; 

- includerea unor reglementări prin care se aduce o restrângere 

temporară, pe o anumită perioadă, a exerciţiului dreptului fundamental 

privind alegerea profesiei, precum şi a locului de muncă, constând în 

interdicţia demisiei ca modalitate de trecere în rezervă a cadrelor 

militare în activitate, în situaţiile prevăzute la art.2 din Legea 

nr.42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara 

teritoriului statului român, precum şi pe timpul executării altor misiuni 

în străinătate. Măsura restrângerii exerciţiului dreptului fundamental 

susmenţionat se impune în mod obiectiv şi rezonabil, în contextul 

prevederilor art.53 din legea fundamentală, în considerarea necesităţii 

îndeplinirii obiectivelor majore şi esenţiale în domeniul apărării şi 

securităţii naţionale. 

În acest context, domnul Secretar de Stat Mihail Vasile-Ozunu a 

dorit să menţioneze că în cadrul unei societăţi democratice, reglementările 

în cauză sunt justificate pe de o parte de riscul periclitării misiunilor 

specifice în afara teritoriului naţional, cu consecinţe negative asupra 
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neîndeplinirii obligaţiilor asumate de România ca stat membru NATO şi UE. 

Pe de altă parte, aceste reglementări se impun cu necesitate, în vederea 

înlăturării consecinţelor negative, cu efecte perturbatoare asupra 

activităţilor esenţiale ale instituţiilor din sistemul de apărare şi securitate 

naţională.  

De asemenea, domnia sa a menţionat că măsura restrângerii este 

proporţională cu situaţiile care au determinat-o şi nu aduce atingere 

existenţei dreptului, fiind aplicată în mod strict numai pe perioada 

îndeplinirii misiunilor prevăzute la art.2 din Legea nr.42/2004, precum şi 

pe timpul executării altor misiuni în străinătate, exclusiv cadrelor militare 

care aparţin unor instituţii din sistem, potrivit specificului atribuţiilor şi 

misiunilor din domeniul de activitate al acestora. Eventualele demisii pe 

timpul executării misiunilor amintite anterior ar avea consecinţe în ceea ce 

priveşte siguranţa vieţii militarilor care vor continua să îndeplinească 

misiunile în teatrele de operaţiuni. 

Restrângerea temporară, pe o anumită perioadă, a exerciţiului 

dreptului fundamental privind alegerea profesiei se impune şi ca urmare a 

asigurării unui tratament unitar între cele două categorii de personal 

militar, respectiv soldaţii şi gradaţii voluntari, pentru care este deja 

restrâns exerciţiul acestui drept, şi cadrele militare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri), avizarea favorabilă 

a proiectului de lege. 

 

Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România 

- Plx 844/2007 a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, 

consultant parlamentar, care a precizat că aceasta are ca obiect 

reglementarea unui cadru normativ special privind activitatea controlorilor 

civili de trafic aerian, care să corespundă cerinţelor tehnice şi condiţiilor 

existente în prezent la nivel internaţional. De asemenea, se propune 

abrogarea Decretului–lege nr.125/1990 privind reglementarea unor 

drepturi ale personalului de dirijare, control şi informare a traficului aerian 

civil, care a reglementat distinct această categorie de personal al aviaţiei 

civile. 
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Proiectul de lege iniţial a fost trimis pentru dezbatere pe fond 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru industrii şi 

servicii. 

Membrii comisiilor au adoptat proiectul de lege cu amendamente, 

pentru corelare cu reglementările interne şi internaţionale. În acest sens, 

au avut în vedere ordinul ministrului transporturilor nr.794/2008, care 

transpune prevederile Directivei nr.2006/23/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 5 aprilie 2006, privind licenţa comunitară de controlor 

de trafic aerian. 

Legea a fost adoptată de Parlament în şedinţa din 8 octombrie 2008, 

fiind retrimisă Parlamentului pentru reexaminare, în data data de 23 

octombrie 2008. 

Motivele retrimiterii către Parlament se referă la faptul că legea 

instituie pentru controlorii civili de trafic aerian din România un regim 

derogator de la prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sensul reducerii vârstei de 

pensionare pentru această categorie de personal până la 52 de ani. 

Senatul a admis cererea de reexaminare şi a hotărât respingerea 

legii.  

De asemenea, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au 

transmis comisiei noastre un raport preliminar de admitere a cererii de 

reexaminare şi respingerea legii. 

În cadrul discuţiilor au fost invitaţi să-şi prezinte punctele de vedere 

reprezentanţii Sindicatului controlorilor civili de trafic aerian şi Asociaţiei 

profesionale a controlorilor civili de trafic aerian. 

Doamna deputat Claudia Boghicevici a precizat că ar fi oportună 

respingerea articolelor care fac obiectul cererii de reexaminare şi 

păstrarea celorlalte prevederi din lege care reglementează aspectele 

tehnice. 

De asemenea, domnul deputat Ioan Cindrea a menţionat faptul că 

cererea de reexaminare nu mai este în concordanţă cu evoluţia legislaţiei. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a apreciat că problematica 

trebuie tratată cu seriozitate, având în vedere specificul profesiei şi a 
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propus asimilarea controlorilor civili de trafic aerian, ca vârstă şi stagiu de 

cotizare, cu personalul din sistemul de apărare. 

Membrii comisiei au solicitat un punct de vedere din partea 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii referitor la posibilitatea 

modificării legislaţiei existente în domeniu în ceea ce priveşte vârsta de 

pensionare a controlorilor civili de trafic aerian, ţinând cont de specificul 

profesiei, precum şi amânarea dezbaterilor până la primirea unui răspuns 

din partea ministerului. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului - PLx 527/2010 a fost prezentat de către doamna Sorina 

Szabo, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare îl 

reprezintă completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările 

ulterioare, în sensul introducerii unui alineat nou, alin (4), care să prevadă 

intrarea în plată efectivă a drepturilor prevăzute de OUG nr.148/2005, 

reprezentând indemnizaţia, stimulentul şi alocaţia de stat pentru copii în 

termen de cel mult 60 de zile de la data la care persoanele îndreptăţite au 

depus cererea la primăria în raza căreia îşi au reşedinţa sau domiciliul. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că Guvernul nu susţine promovarea acestui proiect de lege 

întrucât în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148⁄2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1025⁄2006, la art.18 şi art.19 sunt prevăzute termene clare de 

soluţionare a cererilor, precum şi de plată a drepturilor prevăzute de acest 

act normativ. De asemenea, pentru nerespectarea termenelor anterior 

menţionate există prevederi exprese reglementate la art.22 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.148⁄2005, respectiv contravenţii şi amenzi 

corespunzătoare, reglementări care se completează şi cu dispoziţiile 
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Ordonanţei Guvernului nr.2⁄2000 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Supus votului, proiectul de lege a fost respins, cu majoritate de 

voturi (8 voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr.319/2006 - PLx 555/2010 a fost prezentat de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a menţionat că au 

fost sesizate cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege două comisii, 

respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

sănătate şi familie. 

De asemenea, domnia sa a precizat că proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr.319/2006, prin structurarea acestui articol în două alineate 

care prevăd o clasificare distinctă a accidentelor de muncă, şi anume în 

raport cu urmările pe care le produc, precum şi în raport cu numărul 

persoanelor accidentate, respectiv în accidente individuale de muncă 

(clasificare neprevăzută expres în textul actual al art.31) şi accidente 

colective de muncă. 

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

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

majoritate de voturi (8 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată de Senat, urmând ca raportul comun să fie întocmit 

după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii voluntariatului 

nr.195/2001 - Plx 565/2010 a fost prezentată de către doamna Elena 

Anghel, consilier parlamentar care a menţionat că au fost sesizate cu 

dezbaterea pe fond a acestei iniţiative legislative două comisii, respectiv 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi.  

De asemenea, domnia sa a precizat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, 
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republicată, în scopul recunoaşterii perioadei de voluntariat, în anumite 

condiţii, ca vechime în muncă, respectiv vechime în specialitate. 

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

invitaţii. S-a propus amânarea discuţiilor şi solicitarea unui nou punct de 

vedere al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la 

iniţiativa legislativă mai sus-menţionată, luând în considerare şi modul în 

care este abordată şi tratată activitatea de voluntariat în unele ţări din 

Uniunea Europeană. În acest sens, membrii comisiei şi-au exprimat 

dorinţa ca Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să ne transmită 

un material documentar care să cuprindă reglementări privind 

voluntariatul în statele Uniunii Europene (drepturi, obligaţii, beneficii, etc). 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (8 voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Formare Profesională a Adulţilor - PLx 1/2011 a fost prezentat 

de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că 

proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond comisiei noastre şi 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

De asemenea, domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl 

constituie modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a 

Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

instituirii unor măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Naţional al 

Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii 

Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi  al Formării Profesionale a 

Adulţilor (UECNCEPA), precum şi a obligaţiilor asumate de către cele două 

instituţii în proiectele strategice cu finanţare nerambursabilă din fonduri 

europene.  

În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea proiectului de lege pentru 

a fi dezbătut în şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
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tineret şi sport. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 9 februarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 679/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - PLx 655/2009 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată - PLx 26/2010 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - PLx 194/2010 

5. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 422/2010 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 

569/2010  

7. Proiect de Lege privind completarea art.59 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 572/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Ionela Bâcă – director general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Victoria Hagianu – preşedinte, Asociaţia Asistenţilor Personali 

- d-l Nicolo Della Pupa – vicepreşedinte, Asociaţia „Viaţa Independentă” 

- d-na Luminiţa Gheorghiu – preşedinte, Liga pentru Apărarea şi 

Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din România. 

 

Asupra proiectelor de acte normative aflate pe ordinea de zi au avut 

loc doar dezbateri generale. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul, pe rând, 

reprezentanţilor ONG-urilor prezente.  

Astfel, doamna Victoria Hagianu, preşedintele Asociaţiei asistenţilor 

personali, a evidenţiat problemele cu care se confruntă aceste persoane, 

dintre care, cea mai importantă, fiind măsura disponibilizărilor masive ale 

asistenţilor personali. Domnia sa a exemplificat oraşe unde nu mai există 

nici un asistent personal, întrucât toţi au fost disponibilizaţi şi trimişi în 

şomaj. 

Doamna Luminiţa Gheorghiu, preşedintele Ligii pentru Apărarea şi 

Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din România, a prezentat 

o serie de amendamente, depuse la comisie încă de anul trecut, precizând 

că acestea au fost lucrate cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu. 

În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor asupra 

proiectelor aflate pe ordinea de zi şi solicitarea unui punct de vedere din 

partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale mai consistent, 

referitor şi la amendamentele depuse, precum şi clarificarea unor aspecte 

referitoare la ambiguităţile din actele normative în vigoare, prezentate de 

către reprezentanţii ONG-urilor prezenţi la discuţii. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere). 
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În ziua de 10 februarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de 

zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (30), în ziua de 8 februarie  

2011 au absentat domnul deputat Adrian Solomon (grup parlamentar 

PSD+PC), domnul deputat Lucian Nicolae Bode (grup parlamentar PD-L), 

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

deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD+PC). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Adrian Solomon (grup 

parlamentar PSD+PC) a participat doamna deputat Sonia Drăghici, iar în 

locul domnului deputat Ioan-Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L) a 

participat domnul deputat Gheorghe Hogea.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Kerekes Karoly – 

secretar, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Mariana Câmpeanu, 

Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian Daniel 

Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-

Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea Popescu, Vasile-Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, 

Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Sonia Drăghici, Gheorghe Hogea. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (30), în zilele de 9 şi 10 

februarie 2011 au absentat domnul deputat Lucian Nicolae Bode (grup 

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

PD-L) şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar 

PSD+PC). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan-Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea.  
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Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, 

Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea 

Duşa, Florian Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela 

Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe 

Hogea. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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