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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte               
şi problemele minorităţilor naţionale                            
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din  10 şi 12 martie 2015 

 
 

La lucrările comisiei din 10 martie 2015 au fost prezenţi 6 deputaţi, fiind 
absenţi: domnul deputat Valeriu-Andrei Steriu, din Grupul parlamentar al PSD, 
vicepreşedinte al comisiei; domnul deputat Markó Attila, din Grupul parlamentar 
al UDMR, secretar al comisiei; domnul deputat Titi Holban, din Grupul 
parlamentar al PSD; doamna deputată Elena Gabriela Udrea, neafiliată unui grup 
parlamentar;  domnul deputat Mircea Lubanovici şi domnul deputat Mihai-
Alexandru Voicu, ambii din Grupul parlamentar al PNL. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Tamara Dorina 
Ciofu, vicepreşedintă a  comisiei, care a propus spre aprobare proiectul ordinii 
de zi,  pe care sunt înscrise următoarele iniţiative legislative: 
 1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010-privind sistemul de pensii (PLx 101/2015) 
2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.587 din 
Codul de Procedură Penală (PLx 104/2015) 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a 
Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de 
identitate ale cetătenilor români (PLx 114/2015) 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 229 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (PLx 117/2015) 
5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  (PLx 127/2015) 
6. Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative (PLx 129/2015) 
7. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri (PLx 130/2015) 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 131/2015) 
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9. Proiect de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (PLx 133/2015) 
10. Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 136/2015) 
11. Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive entice (PLx 137/2015) 
12. Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic 
(PLx 140/2015) 
13. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 
privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice 
de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (PLx 142/2015) 
14. Propunere legislativă pentru modificarea şI completarea Legii 
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (PLx 
144/2015) 
15. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx 146/2015) 
16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală (PLx 150/2015) 
17. Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale şi a 
oricărei forme de secesionism (PLx 152/2015) 

 Ordinea de zi propusă a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă înscrisă la primul punct are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de 
pensii, propunând:   
1.modificarea art.55,  în sensul reducerii vârstei de pensionare pentru cei care au 
lucrat în grupa I de muncă de la 6 ani, cât este în prezent, la 2 ani, la fel ca la 
munca în condiţii speciale; în cazul în care stagiul de cotizare în asemenea 
condiţii este sub 2 ani, să se cumuleze cu perioadele lucrate în condiţii deosebite 
sau de grupa a II-a şi reducerea să se facă potrivit prevederilor pentru condiţii 
deosebite;  
2.modificarea art.73, în sensul ca pentru pensia de invaliditate acordată 
persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli 
obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca, stagiul de cotizare 
să fie realizat până la data ivirii invalidităţii. De asemenea, să nu se mai acorde 
pensia minimă socială pentru cei care nu au realizat stagiul de cotizare prevăzut 
în tabelul din forma iniţială a legii; 
3. completarea art.165, în sensul ca la calcularea punctajului lunar să se aibă în 
vedere toate sumele de care au beneficiat pensionarii în perioada activă de până 



3 
 

la 1 aprilie 2001 şi asupra cărora s-a calculat şi virat contribuţia de asigurări 
sociale, calculată potrivit prevederilor art.96 din lege. 

În urma dezbaterilor,  propunerea legislativă a primit aviz favorabil, cu 
majoritate de voturi (o abţinere). 

Propunerea legislativă de la punctul doi al ordinii de zi are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea art.587, intitulat „Liberarea 
condiţionată”, din Legea nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală, în 
sensul introducerii unor termene stricte de soluţionare a contestaţiilor la 
hotărârile judecătoriei prin care se soluţionează cererile de liberare condiţionată. 

Propunerea legislativă a primit aviz negativ, cu majoritate de voturi (o 
abţinere). 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul trei al ordinii de zi are ca obiect 
de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, în sensul prevederii interdicţiei de acordare a menţiunii privind stabilirea 
reşedinţei în situaţiile în care numărul de persoane pe locuinţă şi suprafaţa 
minimă utilă nu se încadrează în prevederile anexei nr.1 din Legea locuinţei 
nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 

Apreciind că iniţiativa legislativă îngrădeşte exercitarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor români, membrii comisiei au dat un aviz negativ, cu 
majoritate de voturi (o abţinere şi un vot pentru). 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul patru al ordinii de zi are ca 
obiect de reglementare completarea art.229 din Legea nr.53/2003 – Codul 
muncii, propunându-se ca negocierea contractelor colective de muncă să se facă 
după aprobarea bugetului de stat şi a bugetelor locale.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat iniţiativa legislativă, în 
forma prezentată, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Proiectul de lege de la punctul cinci al ordinii de zi are ca obiect de 
reglementare  modificarea şi completarea  Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, propunând:  
1.modificarea  alineatului (2) al art.30,  în sensul majorării perioadei de evaluare 
a locurilor de muncă în condiţii speciale de la 2 ani, cât este în prezent, la 5 ani;  
2.contribuţia de asigurări sociale datorată de agenţii economici care nu mai 
îndeplinesc criteriile de încadrare în condiţii speciale să revină la contribuţia 
prevăzută de lege pentru condiţii normale, respectiv de la 41,3% la 31,3%. 
 Supus la vot, proiectul de lege a primit aviz favorabil, cu majoritate de 
voturi (o abţinere). 
 Proiectul de lege înscris la punctul şase al ordinii de zi are ca obiect de 
reglementare: 
1. completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind 
acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor 
condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor 
împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative 
abuzive, precum şi persoanelor care au participat la  acţiuni de împotrivire cu 
arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, 
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul ca, de drepturile prevăzute de lege, să 
beneficieze şi soţul supravieţuitor şi părinţii celui decedat;   
2.completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, în sensul ca de drepturile 
prevăzute de lege să beneficieze şi părinţii celui decedat. 
 În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă). 
 Proiectul de lege de la punctul şapte al ordinii de zi are ca obiect de 
reglementare modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, în sensul 
modificării cuantumului indemnizaţiilor compensatorii ce revin deţinuţilor 
politici din fostele închisori comuniste, precum şi persoanelor persecutate politic 
sau deportate. 
 Având în vedere suferinţele îndurate, precum şi vârsta înaintată şi numărul 
în continuă reducere al beneficiarilor decretului-lege, membrii comisiei au 
acordat aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul opt al ordinii de zi are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea  Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, propunând: 
1.abrogarea art.55, alin.(1), litera a1) şi Tabelul nr.11; 
2. modificarea  alin.(1), litera b) a art.55, în sensul ca de reducerea vârstei 
standard de pensionare să beneficieze şi persoanele care au desfăşurat activităţi 
încadrate în grupa I de muncă pentru o perioadă mai mică de 6 ani; 
3. corelativ cu abrogarea de la primul punct, se prevede introducerea, după 
alin.(1) al art.158, a unui nou alineat, care să prevadă că la reducerea vârstelor 
standard de pensionare sunt luate în calcul şi perioadele de vechime în muncă 
mai mici de 2 ani realizate în grupa I şi II de muncă, până la data de 1 aprilie 
2001. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
acordarea unui aviz favorabil, cu menţiunea ca, la întocmirea raportului, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială să coreleze prevederile acestei iniţiative 
legislative cu prevederile celorlalte iniţiative legislative care au acelaşi obiect de 
reglementare. 

Proiectul de lege de la punctul nouă al ordinii de zi are ca obiect de 
reglementare  modificarea art.169 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, în sensul ca de creşterea punctajelor anuale, cu 50% pentru grupa 
I de muncă, respectiv cu 25% pentru grupa a II-a de muncă, acordate pentru 
pensionarii ale căror drepturi au fost stabilite potivit legislaţiei anterioare datei 
de 1 aprilie 2001, să beneficieze şi  persoanele care au desfăşurat activităţi în 
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condiţii speciale de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001, recalcularea 
drepturilor urmând să se realizeze fără acordarea unor drepturi retroactive. 

Supus votului, proiectul de lege a primit aviz favorabil, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă). 

La punctul zece al ordinii de zi, proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, în sensul ca indicele de corecţie prevăzut la art.170 din lege să 
se aplice şi pensiilor de invaliditate anterioare intrării în vigoare a legii, la data 
transformării acestora în pensii pentru limită de vârstă. Indicele de corecţie se 
aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie, adăugându-se la punctajul 
mediu anual, determinat în condiţiile art.95 din lege. 

Membrii comisiei au acordat proiectului de lege un aviz favorabil, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), în forma prezentată.  

Proiectul de lege de la punctul unsprezece al ordinii de zi reglementează 
completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, în 
sensul ca titularii drepturilor instituie prin ordonanţă să poată ceda tichetele de 
călătorie gratuite soţului, respectiv soţiei, sau altor persoane mandatate să le 
reprezinte interesele, nefiind necesară prezenţa titularului la momentul realizării 
călătoriei. 

Considerând-o ca minimă reparaţie morală, membrii comisiei au acordat 
proiectului de lege aviz favorabil, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul doisprezece al ordinii de zi, care 
are ca obiect de reglementare interzicerea, sub sancţiune penală, a afişării 
publice a steagurilor cu caracter etnic, a fost respinsă de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi, având în vedere neclarităţile şi ambiguităţile de redactare. 

Tot cu unanimitate de voturi, a fost respinsă şi propunerea legislativă de la 
punctul treisprezece al ordinii de zi, care vizează respingerea Legii nr.82 din 13 
iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Decizia membrilor comisiei se întemeiază pe faptul că 
prin Decizia Curţii Constituţionale nr.440 din 8 iulie 2014 Legea nr. 82/2012 a 
fost declarată neconstituţională, în integralitatea ei, şi, prin urmare, dispoziţiile 
acesteia sunt suspendate de drept, astfel încât propunerea legislativă nu are 
obiect de reglementare. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, înscrisă la 
punctul paisprezece al ordinii de zi, vizează eliminarea avocatului din categoria 
persoanelor care pot efectua procedura de informare asupra avantajelor medierii, 
iar mijlocului unic de evidenţă a mediatorilor să îl reprezinte doar Tabloul 
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Mediatorilor Autorizaţi, întocmit şi reactualizat periodic de Consiliul de 
Mediere. 

Apreciind că prevederile propunerii legislative sunt abuzive, membrii 
comisiei au respins-o, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Propunerea legislativă de la punctul cincisprezece al ordinii de zi, având 
ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, în sensul majorării acesteia în raport cu 
indicatorul social de referinţă, diferenţiat pe categorii de vârstă, precum şi pentru 
copilul cu handicap, a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi (o 
abţinere). 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul şaisprezece al ordinii de zi are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de Procedură Penală, în sensul stabilirii regulii potrivit căreia hotărârile 
penale să devină executorii la data redactării şi motivării hotărârilor definitive 
sau, în cazul în care condamnatul a fost arestat preventiv în cursul procesului, de 
la data rămânerii definitive a hotărârii, în vederea dinamizării procesului de 
redactare şi motivare a hotărârilor penale definitive. 

Membrii comisiei au apreciat că soluţia legislativă propusă aduce atingere 
efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat, respectiv efectului executoriu, 
astfel că au respins propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Propunerea legislativă înscrisă la ultimul punct al ordinii de zi, are ca 
obiect de reglementare interzicerea, sub sancţiune penală, a oricărui demers prin 
care este susţinută autonomia teritorială sau orice formă de secesiune. Încălcarea 
dispoziţiilor legii ar constitui infracţiune, sancţiunea aplicabilă persoanelor fizice 
fiind închisoarea de la 1 la 5 ani, iar pentru persoanele juridice dizolvarea. 

Membrii comisiei au respins propunerea legislativă, cu majoritate de 
voturi (un vot pentru).  
  Ordinea de zi fiind epuizată, doamna  vicepreşedintă Tamara-Dorina 
Ciofu a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 

La lucrările comisiei din 12 martie 2015 au fost prezenţi 6 deputaţi, fiind 
absenţi: domnul deputat  Valeriu-Andrei Steriu, din Grupul parlamentar al PSD, 
vicepreşedinte al comisiei; domnul deputat Markó Attila, din Grupul parlamentar 
al UDMR, secretar al comisiei; doamna deputată Elena Gabriela Udrea, 
neafiliată unui grup parlamentar;  domnul deputat Mircea Lubanovici şi domnul 
deputat Mihai-Alexandru Voicu, ambii din Grupul parlamentar al PNL. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nicolae Păun, 
preşedintele comisiei, care a propus spre aprobare proiectul ordinii de zi,  pe care 
sunt înscrise următoarele puncte: 
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul 
muncii (PLx 155/2015) 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
de pensii publice (PLx 157/2015) 
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3. Propunere legislativă legislativă privind graţierea unor pedepse privative 
de libertate (PLx 158/2015) 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 162/2015) 
5. Propunere legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul 
care a participat la acţiuni militare în afara teritoriului statului roman (PLx 
163/2015) 
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 47 din 
Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PLx 164/2015) 
7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă (PLx 167/2015). 

Ordinea de zi propusă a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Propunerea legislativă înscrisă la primul punct al ordinii de zi are ca 

obiect de reglementare completarea art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul 
muncii, în sensul ca, în sectorul bugetar, să se considere zi nelucrătoare ziua 
dintre zilele de sărbătoare legală din cuprinsul săptămânii şi zilele de repaus 
săptămânal. Totodată, dacă există o perioadă de timp mai mare de 24 de ore, 
acordarea de timp liber ar urma să se stabilească prin hotărâre a Guvernlui.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost adoptată, cu majoritate de 
voturi (o abţinere). 

Propunerea legislativă de la punctul doi al ordinii de zi are ca obiect de 
reglementare modificarea punctului 1 din Legea nr.380/2013, în sensul reducerii 
vârstei de pensionare pentru persoanele care au lucrat în grupa I de muncă, de la 
6 ani, cât este în prezent, la 1 an, în aceleaşi condiţii, respectiv cu câte 6 luni 
pentru fiecare an lucrat.  

Membrii comisiei au avizat favorabil propunerea legislativă, cu majoritate 
de voturi (o abţinere), cu menţiunea ca, la întocmirea raportului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, să realizeze corelarea prevederilor acestei iniţiative 
legislative cu prevederile celorlalte iniţiative legislative care au acelaşi obiect de 
reglementare.  

Propunerea legislativă privind graţierea unor pedepse privative de 
libertate, înscrisă la punctul trei al ordinii de zi, a primit un aviz favorabil cu 
majoritate de voturi (două voturi împotrivă). 

Propunerea legislativă de la punctul patru al ordinii de zi are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, propunând: 
1.introducerea, la art.84, a unei noi litere, d), după litera c), care să permită 
acordarea pensiei de urmaş pe toată perioada de handicap, de orice grad, 
indiferent de forma de angajare a persoanei cu handicap; 
2. tratament balnear gratuit (prin modificarea art.122, alin.(2), litera e); 
3.creşterea punctajelor anuale prevăzute pentru grupa I şi II de muncă, pentru 
persoanele cu handicap pensionate pentru limită de vârstă, ale căror drepturi de 
pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.    

În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă, cu majoritate 
de voturi (o abţinere). 
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 Propunerea legislativă înscrisă la punctul cinci al ordinii de zi are ca 
obiect de reglementare instituirea pe o perioadă de doi ani a unor facilităţi de 
ordin financiar-fiscal în beneficiul personalului militar care a participat la acţiuni 
militare în afara graniţelor cel puţin douăsprezece luni neîntrerupt sau cumulativ 
şi a celui civil retras din viaţa militară din instituţiile publice de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională care a participat la acţiuni militare. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat din 
partea Ministerului Apărării Naţionale, domnul colonel Vasile Florin, 
Responsabil pentru Relaţia cu Parlamentul. Acesta a precizat că există o 
propunere legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei 
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor 
celui decedat, al cărei obiect de reglementare este asemănătoar cu cel al 
iniţiativei aflate în dezbatere, şi care, la acest moment, se află în stadiul de 
promulgare, urmând să intre în vigoare în viitorul apropiat. Prin urmare,  
Ministerul Apărării Naţionale nu susţine iniţiativa legislativă aflată în dezbatere. 

În considerarea celor prezentate, deputaţii prezenţi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă de la punctul şase al ordinii de zi are ca obiect de 
reglementare modificarea art.42 şi art.47 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, 
în sensul că modificarea locului de muncă prin delegare, detaşare şi transfer să se 
facă cu acordul părţilor. De asemenea, se preconizează introducerea noţiunii de 
transfer care se poate realiza în interesul serviciului sau la cererea salariatului. 

Supusă votului, propunerea legislativă a primit aviz favorabil, cu 
unanimitate de voturi.  
 Propunerea  legislativă  înscrisă la ultimul punct al ordinii de zi, care are 
ca obiect de reglementare completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă, în sensul  instituirii unei 
indemnizaţii de şomaj pentru persoanele cu o vechime neîntreruptă în muncă de 
cel puţin 35 de ani, care să se acorde de la data depunerii cererii pentru a 
beneficia de această indemnizaţie şi până la data împlinirii condiţiilor de 
pensionare pentru limită de vârstă, a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Nicolae Păun a declarat 
închise lucrările şedinţei.   
  

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Nicolae Păun 

 
 
 

 

Întocmit:  
consilier  parlamentar Elena Zorilă 


	CAMERA DEPUTAŢILOR
	Comisia pentru drepturile omului, culte              
	şi problemele minorităţilor naţionale                           


		2015-03-23T13:28:35+0200
	Laurentiu M.V. Gheorghiu




