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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/163 /06.03.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza 
     lucrărilor Comisiei  

din perioada 03 - 05 martie 2009 
   

 

 

Marţi, 03 martie  2009 
 

În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Studiu individual 

 
Miercuri, 04 martie  2009 

 
           În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Codului Fiscal din 22/12/2003 (Pl.x.70/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională; 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.1 din 

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

vederea creşterii copilului (Pl.x.89/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională; 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale 

(Pl.x.85/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

 
 



 2

 
 

Joi, 05 martie  2009 
 

În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind instituirea celei de-a 13-a 

pensii (Pl.x.84/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională; 

2. 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.x.88/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

 

Marţi, 03 martie  2009 
 

 În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Studiu individual. 

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

şedinţelor. 

 

Miercuri, 04 martie  2009 
 

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.): domnul Marius 

Lazăr – secretar de stat, doamna Georgeta Jugănaru – director şi doamna Mihaela Grecu 

– director, doamna Cecilia Sebe – consilier şi doamna Simona Bordeşanu – director; 

- din partea Ministerului Finanţelor publice (M.F.P) doamna Virginica Matei – consilier 

superior şi doamna Oana Stoica – consilier superior. 

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 propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal din 22/12/2003 

(PL.x.70/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.), prin reprezentanţii săi, a menţinut punctul de 

vedere de nesusţinere a propunerii legislative, formulat  de Guvern. 
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La al doilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x.89/2009), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

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

punctul de vedere formulat  de Guvern, de nesusţinere a propunerii legislative. 

La al treilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor 

locuri de muncă în condiţii speciale (Pl.x.85/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională. 

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

punctul de vedere formulat  de Guvern, de nesusţinere a propunerii legislative. 

Având în vedere că punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate, domnul 

vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a propus membrilor Comisiei dezbaterea 

propunerilor legislative aflate pe ordinea de zi din ziua de 5 martie 2009, urmând ca votul, 

pentru toate propunerile legislative , să fie dat  în şedinţa următoare. Membrii Comisiei au 

fost de acord cu această propunere. Ca urmare, ordinea de zi a fost suplimentată, 

trecându-se la dezbaterea propunerilor legislative, după cum urmează: 

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

legislative privind instituirea celei de-a 13-a pensii (Pl.x.84/2009), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră Decizională. 

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

punctul de vedere formulat  de Guvern, de nesusţinere a propunerii legislative. 

La al cincilea punct de pe ordinea 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.x.88/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională. 

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

punctul de vedere formulat  de Guvern, de nesusţinere a propunerii legislative. 

Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a declarat închise lucrările şedinţei. 
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Joi, 05 martie  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. 

Pe ordinea de zi aflându-se votul asupra propunerilor legisaltive ce au făcut obiectul 

dezbaterilor din ziua de 4 martie 2008, domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a 

supus la  vot respingerea fiecărei  propuneri legislative: 

 -  propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal din 22/12/2003 

(Pl.x.70/2009); 

-  propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

(Pl.x.89/2009); 

-  propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 din 2006 privind 

încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale (Pl.x.85/2008); 

-   propunerea legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii (Pl.x.84/2009); 

- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x.88/2009). 

Membrii Comisei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerilor 

legislative. 

           Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a declarat închise lucrările şedinţei. 

 

La lucrările Comisiei din ziua de 3 martie au fost prezenţi: domnul deputat 

Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Mugurel Surupăceanu - 

vicepreşedinte, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar,  doamna deputat Pető Csilla-

Maria – secretar, 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 Lucia-Ana Varga. 

În zilele de 4 şi 5 martie au fost prezenţi: domnul deputat Gheorghe Firczak – 

vicepreşedinte, domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat 

Maria Stavrositu – secretar,  doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae 
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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 Lucia-Ana Varga. 

Au absentat, fiind plecate în delegaţie externă: doamna deputat Cristina Ancuţa 

Pocora – preşedinte (3, 4 şi 5 martie) şi doamna deputat Pető Csilla-Maria – secretar ( 4 şi 

5 martie).  

 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                                        
 
 

Cristina Ancuţa POCORA                
 
           
 

                  SECRETAR   
 
 

                                                        Maria STAVROSITU 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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