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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 30 noiembrie 2010 

 

În ziua de 30 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.00, pe ordinea de zi 

fiind înscris proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice – 

PLx 323/2010. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Ioan Botiş – ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Ion Dumitru – director general, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale. 

- d-na Gabriela Mateescu – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

 

La începutul dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

făcut o scurtă recapitulare a procedurilor parlamentare desfăşurate până 

în prezent asupra proiectului de lege aflat pe ordinea de zi. 

Astfel, domnia sa precizează că această  lege, adoptată de Camera 

Deputaţilor şi de Senat, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui 

României la data de 24 septembrie 2010. 
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În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia 

României, preşedintele a formulat o cerere de reexaminare asupra legii 

transmisă spre promulgare, considerând necesară stabilirea diferenţiată a 

vârstei standard de pensionare pentru bărbaţi şi femei, ţinând cont de 

realităţile socio-profesionale şi de activitatea zilnică a femeilor. În 

consecinţă, preşedintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea 

Legii privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul stabilirii vârstei 

standard de pensionare pentru femei la 63 de ani. 

În cursul discuţiilor, domnul deputat Eugen Nicolicea a propus 

eliminarea din raportul iniţial al comisiei a tuturor amendamentelor care 

nu au legătură cu obiecţiile din cererea de reexaminare a legii. 

De asemenea, în cursul discuţiilor au fost propuse alte 

amendamente, fiind prezentate membrilor comisiei de către iniţiatorii lor. 

Totodată, au avut loc dezbateri asupra legalităţii şi temeiurilor legale 

de a reexamina legea în ansamblul ei, şi nu doar articolul la care se face 

referire în cererea de reexaminare. De asemenea, membrii comisiei şi-au 

exprimat punctele de vedere asupra amendamentelor propuse şi efectul 

lor asupra beneficiarilor legii. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (15 voturi pentru şi 5 împotrivă) să aprobe cererea de 

reexaminare a Legii privind sistemul unitar de pensii publice cu observaţii 

şi să supună dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor un raport de 

înlocuire, cu amendamente admise şi respinse. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (29), în ziua de 30 

noiembrie 2010 au absentat domnul deputat Kerekes Karoly (grup 

parlamentar UDMR), domnul deputat Nicolae Bănicioiu (grup parlamentar 

PSD+PC), doamna deputat Maria Eugenia Barna (grupul parlamentarilor 

independenţi), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar 

PSD+PC), domnul deputat Dorel Covaci (grup parlamentar PSD+PC) 

doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD+PC),  

domnul deputat Ludovic Orban (grup parlamentar PNL), doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL), domnul deputat Cosmin 

 
2/3 



Mihai Popescu (grup parlamentar PD-L), domnul deputat Nini Săpunaru 

(grup parlamentar PNL), domnul deputat Marian Sârbu (grupul 

parlamentarilor independenţi), doamna deputat Mihaela Stoica (grup 

parlamentar PD-L), iar între orele 10.00 – 11.00 a lipsit domnul deputat 

Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Kerekes Karoly (grup 

parlamentar UDMR) a participat domnul deputat Derzsi Akos, în locul 

doamnei deputat Maria Eugenia Barna (grupul parlamentarilor 

independenţi) a participat doamna deputat Luminiţa Iordache, în locul 

domnului deputat Cosmin Mihai Popescu (grup parlamentar PD-L) a 

participat doamna deputat Brînduşa Novac, în locul domnului deputat 

Marian Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi) a participat domnul 

deputat Eugen Nicolicea, în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană 

(grup parlamentar PD-L) a participat, între orele 10.00 – 11.00, domnul 

deputat Gheorghe Hogea, în locul doamnei deputat Mihaela Stoica (grup 

parlamentar PD-L) a participat, între orele 9.00 – 10.00, doamna deputat 

Sulfina Barbu, iar între orele 10.00 – 11.00 a participat domnul deputat 

Mircea Toader. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon – 

secretar, Lucian Nicolae Bode, Ioan-Nelu Botiş, Mircea Duşa, Florian 

Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Pál Árpád, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, 

Iulian Vladu, Derzsi Akos, Luminiţa Iordache, Brînduşa Novac, Gheorghe 

Hogea, Eugen Nicolicea, Sulfina Barbu, Mircea Toader. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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