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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr. 37/ 31/02.02.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
         

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 26 - 29 ianuarie 2009 
                 

   

  Luni, 26 ianuarie 2009 
                      În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Informare cu privire la proiectele de lege şi propunerile legislative aflate în portofoliul 

de lucrări ale Comisiei şi pentru care continuă procedura legislativă; 

2. Documentare cu privire la lucrările Comisiei. 

 

  Marti, 27 ianuarie 2009 
           În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Completarea Biroului Comisiei – alegerea Secretarilor; 

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea şi 

completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de  asigurări sociale (PL.x 650/2008); 

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2008 pentru completarea  

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

(PL.x 667/2008); 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea articolului 39 din 

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 506/2008); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare 

în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al 

asigurărilor sociale de stat  potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în 

conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 (Pl.x622/2008); 
6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  Legii 

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

(Pl.x703/2008); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  Legii 

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

(Pl.x704/2008); 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea  Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x709/2008); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.163 din 

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

sociale, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x710/2008); 

10.  Diverse.     

 

Miercuri, 28 ianuarie 2009 
           În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.7/2007 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x578/2008); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (PL.x 

691/2008); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din  

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

creşterii copilului (PL.x 692/2008). 

4. Diverse. 
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Joi, 29 ianuarie 2009 
           În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război (Pl.x617/2008); 

2. Diverse. 

 

Luni, 26 ianuarie 2009 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedinte  Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările 

Comisiei. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a supus aprobării proiectul ordinii 

de zi  iar aceasta a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat informarea cu privire la proiectele de 

lege şi propunerile legislative aflate în portofoliul de lucrări ale Comisiei şi pentru care 

continuă procedura legislativă. 

Doamna preşedinte  Cristina Ancuţa Pocora a informat membrii Comisiei cu 

privire la proiectele de Lege şi propunerile legislative aflate în portofoliul Comisiei.  

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la lucrările aflate pe ordinea de zi 

a şedinţelor Comisiei. 

 

Marti, 27 ianuarie 2009 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora.  

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale: doamna Mihaela Grecu - director, doamna Geta 

Jugănaru – director, doamna Mihaela Matei – director, doamna Cecilia Sebe – 

consilier. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările 

Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedintei 

a fost îndeplinită. 
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La primul punct al ordinii de zi s-a aflat completarea Biroului Comisiei – alegerea 

Secretarilor.  

Din partea Grupul parlamentar al Partidului Democrat – Liberal a fost primită adresa   

nr.37/15/27.01.2009, prin care doamna deputat Stavrositu Maria a fost nominalizată pentru 

funcţia de secretar al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot propunerea de alegere a 

doamnei Maria Stavrositu în funcţia de secretar al Comisiei. Cu unanimitate de voturi, 

doamna Maria Stavrositu a fost aleasă în funcţia de secretar al Comisiei. 

La al doilea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2008 pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PL.x650/2008), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Legii 

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

modificările şi completările ulterioare, în scopul deţinerii de către Casa Naţională de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi casele judeţene de pensii, pe lângă codul numeric 

personal, şi a informaţiilor privind datele de stare civilă ale persoanelor asigurate  în sistem 

sau pentru care legislaţia în vigoare prevede efectuarea unor prestaţii. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat  de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 

La al treilea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2008 pentru completarea  Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale (PL.x667/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, intervenţia legală vizând, aşa cum se arată în Nota de fundamentare, 

introducerea unor noi reglementări cu privire la modalitatea de majorare a punctajelor 

realizate de asiguraţii care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de muncă. 
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Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, au menţinut punctul 

de vedere formulat anterior de Guvern, cu precizarea, că la comisia sesizată în fond, vor 

recomanda adoptarea parţială a proiectului de lege. 

 Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 

La al patrulea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl.x506/2008), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea art.39 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

cu modificările şi completările ulterioare, în sensul micşorării perioadei în care şomerul poate 

beneficia de indemnizaţie de şomaj, precum şi micşorarea stagiului de cotizare în funcţie de 

care se acordă indemnizaţia de şomaj. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat  de Guvern. 

 Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  propunerii 

legislative. 

La al cincilea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 

privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul 

public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat  potrivit legislaţiei anterioare 

datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 (Pl.x622/2008), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat  de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  propunerii 

legislative. 

La al şaselea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea  Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x703/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 
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completările ulterioare, în sensul acordării persoanelor cu handicap a pensiei integrale pentru 

munca depusă, indiferent de vârstă, cu condiţia realizării unei vechimi în muncă în funcţie de 

gradul de handicap şi sexul persoanelor. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat  de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  propunerii 

legislative. 

La al şaptelea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea  Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x704/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea  

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

intervenţiile legislative preconizând mai multă claritate în vederea soluţionării problemelor pe 

care le întâmpină pensionarii la recalcularea drepturilor la pensie. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat  de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  propunerii 

legislative. 

La al optulea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea  Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale (Pl.x 709/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea  Legii nr. 19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare,  în sensul transformării pensiei anticipate şi a pensiei anticipate 

parţială în pensie pentru limită de vârstă, la data împlinirii vârstei standard de pensionare 

prevăzută de lege, fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi, de către beneficiarul pensiei. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat  de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  propunerii 

legislative. 
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La al nouălea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x710/2008), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea alin.(2) al art. 163 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul utilizării la calcularea punctajului mediu anual 

al asiguratului care are calitatea de fost deţinut politic, în locul salariului minim pe economie, 

a salariului mediu pe economie. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat  de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  propunerii 

legislative. 

La punctul Diverse, doamna preşedinte a propus ca desfăşurarea şedinţelor Comisiei 

să aibă loc înaintea şedinţelor celorlalte comisii din care deputaţii fac parte. Propunerea a 

fost acceptată în unanimitate.  

Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu, a solicitat ca documentaţia aferentă 

şedinţelor Comisiei să le fie transmisă membrilor acesteia în format electronic, după 

sesizarea Comisiei. Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a susţinut propunerea 

formulată şi a precizat că pentru documentarea membrilor Comisiei, staff-ul va pune la 

dispoziţia deputaţilor un număr de trei mape de şedinţă. Membrii Comisiei au fost de acord 

cu ambele propuneri. 
După epuizarea punctelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei, doamna preşedinte a 

propus continuarea dezbaterilor la proiectele şi propunerile legislative programate pentru 

zilele de 28 şi 29 ianuarie. Membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere, acestea 

devenind puncte suplimentare pe ordinea de zi. 

Pentru şedinţele din zilele de 28 şi 29 ianuarie s-a hotărât să aibă loc studiu individual 

asupra proiectelor de Lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La al unsprezecelea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2007 privind sustinerea familiei în 

vederea creşterii copilului (Pl.x578/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea 

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

creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007. 
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Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat  de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  propunerii 

legislative. 

La al doisprezecelea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (PL.x691/2008), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea art.6 din  

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

creşterii copilului, în sensul acordării concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până 

la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani, precum şi a indemnizaţiei 

lunare, pentru fiecare dintre primii 3 copii proveniţi din sarcini simple sau multiple sau, după 

caz, pentru primii 3 copii ai personelor care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat  copilul 

în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, 

precum şi persoana care a fost numită tutore.  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  proiectului de 

Lege. 

La al treisprezecelea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din  OUG nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (PL.x 692/2008), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  modificarea alin.(2) al art.1 din  OUG 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.7/2007, astfel încât să se includă în calculul celor 12 luni avute în 

vedere la acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi perioadele în care persoanele 

au urmat cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ superior. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat  de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  proiectului de 

Lege. 
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La al paisprezecelea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 

război şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 617/2008); 

Intervenţia legislativă vizează posibilitatea ca veteranii de război şi văduvele de război 

să beneficieze de scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, a impozitului 

corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha, precum şi de plata 

impozitului pe veniturile realizate din pensii, indiferent de cuantumul acestora. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a menţinut 

punctul de vedere formulat de Guvern. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât  respingerea  propunerii 

legislative. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat închisă şedinţa. 

 

La lucrările Comisiei din perioada 26-29 ianuarie au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, 

domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Carmen Axenie, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat 

Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin 

Severus Militaru, domnul deputat Gheorghe–Eugen Nicolăescu, doamna deputat Pető Csilla-

Maria şi doamna deputat Maria Stavrositu. 

 

 

 

        PREŞEDINTE                                                       SECRETAR   
 
Cristina Ancuţa POCORA                                    Maria STAVROSITU 

 
 

 
 
 
 
                                                                     
                                                                                               Intocmit:  
                                                                                                                                                  Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 
                                                                                                                                                  Consilier parlamentar 
  
          Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                   Expert parlamentar 


