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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/ 203 /23.03.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 18 - 19 martie 2009 
   

 

Miercuri,  18 martie  2009 
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de   

urgenţă a Guvernului nr.166/2008 pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea 

notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 (PL.x.143/2009); 

2.   Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de    

urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PL.x.170/2009). 

 
Joi, 19 martie  2009 

    În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Studiu individual. 

 

Miercuri, 18 martie  2009 
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (M.J.L.C.) doamna 

Rodica Constantinovici, secretar de stat, şi doamna Alina Tudorică, consilier juridic. 
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- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.) doamna 

Georgeta Jugănaru – director şi doamna Cecilia Sebe – consilier. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak 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 proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2008 pentru 

modificarea art.16 lit.a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 

(PL.x.143/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea literei 

a) a art.16 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, intervenţiile 

legislative vizând eliminarea condiţiei deţinerii exclusiv a cetăţeniei române pentru accesul 

la profesia de notar. 

Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, prin reprezentanţii săi, a susţinut 

adoptarea Ordonanţei de urgenţă, forma propusă fiind corelată cu prevederile 

constituţionale, precum si cu prevederile europene în vigoare. 

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 proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru 

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

sociale (PL.x.170/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea art. 

782 aşa cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr.100/2008 pentru 

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

sociale, precum şi prin Legea nr.218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

majorării punctajelor anuale, după cum urmează: 

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în 

grupa I de muncă. 

b) cu 25 % pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în 

grupa II de muncă. 

 Aceste prevederi se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea 

punctajului anual se utilizează  stagiile complete de cotizare, prevăzute în anexa nr.3, în 
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funcţie de data naşterii, respectiv stagiile complete de cotizare în funcţie de data 

deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art.1671. 

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

adoptarea în forma prezentată. 

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

proiectului de Lege. 

 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat închise lucrările şedinţei. 

 

Joi, 19 martie  2009 
 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la proiectele de lege aflate 

în portofoliul de lucrări. 

 

 În zilele de 18 şi 19 martie, 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 Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

         PREŞEDINTE                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
           

                  SECRETAR   
 
 

                                                        Maria STAVROSITU 
 

                                                                                             
 
 
 

                                     Întocmit:  
                                                                                                                                                                          Lucia- Cornelia Lepădatu, 
                                                                                                                                                                          Consilier parlamentar 
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