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Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada  23 - 25 noiembrie 2010 
 

Marţi, 23 noiembrie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 23 noiembrie 2010, a fost înscris următorul punct: 

Studiu individual privind legislaţia în domeniul violenţei în familie. 

Miercuri, 24 noiembrie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 24 noiembrie 2010, au fost înscrise următoarele 

puncte: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în 

coordonarea sau sub autoritatea sa (PL.x 601/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii, în vederea declarării - Zilei Naţionale de Rugăciune - ca sărbătoare 

legală nelucrătoare (Pl.x 672/2010); 

3. Participare la Conferinţa "Stop violenţei domestice împotriva femeilor!". 

Joi, 25 noiembrie  2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 25 noiembrie 2010 a fost înscris următorul punct: 

Studiu individual privind legislaţia în domeniul violenţei în familie. 

 
Marţi, 23 noiembrie şi Joi, 25 noiembrie  2010 
Membrii comisiei s-au documentat cu privire la legislaţia în domeniul violenţei în 

familie. 
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Miercuri, 24 noiembrie 2010 
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 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 ca invitaţi,  din partea Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale: domnul Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat, doamna Roxana Botez, 

consilier personal Cabinet Ministru, doamna Maria Moţa, consilier ministru, doamna Cecilia 

Sebe, şef serviciu. 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de 

reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate 

în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa (PL.x 601/2010), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a dat cuvântul domnului Secretar de Stat 

Nicolae Ivăşchescu, care a expus motivele pentru care a fost iniţiată Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.68/2010. 

Membrii Comisiei au formulat şi susţinut amendamente la proiectul de lege, în forma 

adoptată de Senat, art.II şi art III. Supuse la vot, amendamentele au fost admise, cu 

unanimitate de voturi.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot proiectul de lege, cu 

amendamente. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, cu amendamente. 

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

legislative privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării - Zilei 

Naţionale de Rugăciune - ca sărbătoare legală nelucrătoare (Pl.x 672/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Domnul Secretar de Stat Nicolae Ivăşchescu a precizat că Guvernul nu susţine 

propunerea legislativă, dat fiind faptul că, pentru instituirea unei astfel de prevederi nu este 

nevoie de un act normativ, ea putând fi stabilită prin acordul părţilor în cadrul contractului 

colectiv de muncă.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative, având în vedere că prevederile acesteia nu afectează principiul egalităţii de 

şanse pentru femei şi bărbaţi. 
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Membrii Comisiei au participat la conferinţa "Stop violenţei domestice împotriva 

femeilor!", organizată la Camera Deputaţilor cu ocazia Zilei internaţionale pentru eliminarea 

violentei împotriva femeii. 

 

În perioada 23 - 25 noiembrie, 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 Ioan Sorin Roman.  

Au absentat: domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte,  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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