
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                             Nr. 37/245 /06.04.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din zilele de 1 şi  2 aprilie 2009 
   

Miercuri,  1 aprilie  2009 
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea 

pensiei sociale minime garantate (PL.x.202/2009); 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea 

unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi 

al celor de serviciu (PL.x.203/2009). 

 
Joi,  2 aprilie  2009 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1.   Studiu individual. 

 
Miercuri, 1 aprilie  2009 
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu. 

Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a declarat deschise lucrările Comisiei 

şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost 

îndeplinită. 

La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură 

de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (PL.x.202/2009), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare instituirea pensiei 

sociale minime garantată, la nivelul de 300 lei, începând cu data de 1 aprilie 2009 şi de 

350 lei, începând cu data de 1 octombrie 2009. 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu a participat la lucrările Comisiei. 

La art.2 alin.(1), domnul deputat Mugurel Surupăceanu şi doamnele deputat 

Cristina Ancuţa Pocora, Maria Stavrositu şi Pető Csilla-Maria au formulat şi susţinut un 

amendament. Supus la vot, acesta a fost adoptat în unanimitate. 

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

proiectului de Lege. 

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din 

sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu (PL.x.203/2009), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor Legii 

303/2004 privind statului judecătorilor şi procurorilor, ale Legi nr.567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea, ale Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, ale Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, precum 

şi ale Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

poliţiştilor. 

Modificările se referă la suspendarea pensiilor în perioada în care beneficiarii sunt 

încadraţi într-o funcţie remunerată de la bugetul de stat, precum şi restituirea sumelor 

primite cu ocazia pensionării în cazul în care beneficiarii optează să ocupe o funcţie 

remunerată de la bugetul de stat. 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu a participat la lucrările Comisiei. 
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 

Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a declarat închise lucrările şedinţei. 
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Joi, 26 martie  2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la proiectele de Lege aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

În zilele de 1 şi 2 aprilie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

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

domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Maria 

– secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, 

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

deputat Cristina Ileana Dumitrache,  doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                                        
 
 

Cristina Ancuţa POCORA          
           

                         SECRETAR   
 

                                                                              
PETŐ Csilla-Maria   

 
 

                                                                                             
 
 
 
 

                                     Intocmit:  
                                                                                                                                                                          Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                          Expert parlamentar 
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