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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 11, 12 şi 13 septembrie 2012 

 

În perioada 11 – 13 septembrie 2012, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2009 privind organizarea și finanţarea rezidenţiatului - PLx  

240/2012 

2. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 270/2012 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic - Plx 276/2012 

4. Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii - Plx 281/2012 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al 

Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii și justiţiei, 

precum și unele măsuri adiacente - PLx 286/2012 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12766
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12766
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12499
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12510
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12571
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12800


6. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar - PLx 303/2012 

7. Proiect de Lege pentru modificarea articolului 29618 al LEGII nr.571, 

din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal - PLx 307/2012 

8. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii 

Diplomatice "Grigore Gafencu" - Plx 317/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Cornel Ghiţă, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Florin Aurel Moţiu – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 

- d-l Ovidiu Dranga – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-na Irina Alexe – şef Departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 

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

- d-l Laurenţiu Alexandrescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Ana Maria Nicola – director, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-l Pietro Pavoni – expert, Ministerul Afacerilor Externe 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic - Plx 276/2012 a fost avizată negativ de membrii comisiei, 

cu unanimitate de voturi. 

  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru 

prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii 

nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii și justiţiei, precum și 

unele măsuri adiacente - PLx 286/2012 a fost avizat favorabil de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar - PLx 303/2012 a fost avizat favorabil 

de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o 

abţinere). 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 29618al Legii nr.571, 

din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal - PLx 307/2012 a fost avizat 

favorabil de membrii comisiei, în forma prezentată de Senat, cu majoritate 

de voturi (un vot împotrivă). 

  

 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii 

Diplomatice "Grigore Gafencu" - Plx 317/2012 a fost avizată negativ de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.6/2012 pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanţarea rezidenţiatului - 

PLx  240/2012, a propunerii legislative privind modificarea și completarea 

Legii nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 270/2012 şi a propunerii 

legislative privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 

281/2012 au fost amânate, întrucât la dezbateri nu au participat 

reprezentanţii Ministerului Sănătăţii. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (23), în ziua de 11 

septembrie 2012 au absentat domnul deputat Dan Mircea Popescu, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă 

(grup parlamentar PSD) şi doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup 

parlamentar PNL). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Dan Mircea Popescu a 

participat doamna deputat Sonia Maria Drăghici, în locul domnului deputat 

Nicolae Bănicioiu a participat domnul deputat Victor Cristea, în locul 
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domnului deputat Ioan Narcis Chisăliţă a participat domnul deputat Florin 

Tătaru, iar în locul doamnei deputat Mariana Câmpeanu a participat 

doamna deputat Graţiela Gavrilescu. 

Şi-au înregistrat prezenţa următorii deputaţi: Cornel Ghiţă şi Răzvan 

Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, 

Daniel Ionuţ Bărbulescu, Claudia Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Dorel 

Covaci, Victor Paul Dobre, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel 

Geantă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, 

Nini Săpunaru, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Sonia 

Maria Drăghici, Victor Cristea, Florin Tătaru, Graţiela Gavrilescu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (23), în zilele de 12 şi 13 

septembrie 2012 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup 

parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa următorii deputaţi: Dan Mircea Popescu, 

Cornel Ghiţă şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes 

Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Claudia 

Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Dorel Covaci, Victor Paul Dobre, Ileana 

Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Ludovic Orban, Cristina-

Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, Aurelia Vasile, Gelu 

Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

  

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Cornel Ghiţă     Adrian Solomon 

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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