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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 23, 24 şi 25 octombrie 2012 

 

În perioada 23 – 25 octombrie 2012, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 

anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 - 

PLx 428/2012 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2012 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 - PLx 429/2012 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2012 

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 - 

PLx 430/2012 

4. Diverse probleme organizatorice. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Maria Eugenia Barna, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Mircea Hotinceanu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Ioana Panţuru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Ana-Maria Enache – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 



 Cele trei proiecte de legi aflate pe ordinea de zi au fost dezbătute în 

şedinţă comună cu Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului. 

 La discuţii au luat cuvântul atât membrii celor două comisii, cât şi 

invitaţii. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a celor trei proiecte 

de legi, în forma prezentată. 

  

 Referitor la problemele organizatorice, în cadrul discuţiilor au fost 

stabilite unele măsuri privind desfăşurarea activităţii comisiei în perioada 

următoare, având în vedere faptul că membrii comisiei îşi vor desfăşura 

activitatea în teritoriu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (23) în zilele de 23, 24 şi 25 

octombrie 2012 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup 

parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Maria 

Eugenia Barna – preşedinte, Cornel Ghiţă şi Dan-Mircea Popescu – 

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. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Maria Eugenia Barna    Kerekes Karoly 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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