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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr.4c-20/399/19 octombrie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 12 octombrie 2021 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările fizic și online 

în data de 12 octombrie 2021, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.86/2021 

privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (PL-x 

nr. 413/2021) 

2. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.90/2021 

privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice (PL-x nr. 415/2021) 

3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.94/2021 

pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 

419/2021) 

4. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.96/2021 

privind acordarea de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor străini sau 

apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite (PL-x nr. 420/2021) 

5.Proiect de lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele 

care îndeplinesc condiţiile de pensionare (PL-x nr. 421/2021) 

6.Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x nr. 422/2021) 

Şedinţa fizică și online a fost condusă de domnul preşedinte Dan Tanasă, care a declarat deschise 

lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

1. La dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii 

Europene (Pl-x nr.413/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv stabilirea procedurii de calcul şi de transfer a drepturilor de pensie ale 

funcţionarilor Uniunii Europene, către sistemul de pensii al UE, respectiv a valorii de capital a 

drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România (transfer in), precum şi procedura 

de transfer către România, a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE, 

dobândite în sistemul de pensii al UE (transfer out), precum şi asigurarea respectării hotărârii Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene din 16.12.2004, pronunţată în cauza C-293/03 Gregorio My v Office 

naţional des pensions (ONP). De asemenea, măsurile preconizate sunt menite a evita posibile situaţii 

de conflict care ar putea conduce la deschiderea procedurii pre-contencioase împotriva României de 

către Comisia Europeană pentru neaplicarea prevederilor Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) 



 

 

 

 

2 

 

nr.259/68, versiunea consolidată. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă care este sesizată în 

fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz negativ. 

2. La dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice (PL-x nr.415/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, suplimentarea cu 1000 de posturi 

a organigramei Casei Naţionale de Pensii Publice, în vederea asigurării numărului de personal 

necesar pentru îndeplinirea procedurii de evaluare şi recalculare a pensiilor din sistemul public de 

pensii, prevăzută la art.157 alin.(2) din Legea nr.127/2019, precum şi reglementarea unor aspecte 

referitoare la procedura de concurs pentru ocuparea acestor posturi. Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 

pentru  Muncă care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

3. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-

x nr. 419/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

modificarea şi completarea art.29, 58, 76, 114 şi 118 din Legea nr.263/2010. Potrivit expunerii de 

motive, proiectul vizează următoarele aspecte: menţinerea avizelor de încadrare a locurilor de muncă 

în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, până la data de 1 

septembrie 2023, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă, 

precum şi recunoaşterea ca stagiu de cotizare în condiţii de muncă deosebite a acestei perioade, 

alinierea legislaţiei actuale la Decizia Curţii Constituţionale a României nr.632 din 9 octombrie 

2018, prin care a fost stabilit caracterul neconstituţional al sintagmei „preexistent calităţii de 

asigurat” din cuprinsul art.58 din Legea nr.263/2010. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă 

care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

4.  La dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.96/2021 privind acordarea de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor străini 

sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite (PL-x nr. 420/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare, acordarea de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor 

străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite. Proiectul vizează setul de activităţi întreprinse, ca 

urmare a unei decizii aprobate prin Hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în scopul 

evacuării dintr-o zonă de conflict armat a unor categorii de cetăţeni străini sau apatrizi. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis către Comisia pentru Apărare și Comisia pentru Politică Externă care sunt sesizate în fond. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate, întocmirea unui aviz negativ. 

5. La dezbaterea Proiectului de lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de 

către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare (PL-x nr. 421/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, instituirea posibilităţii, pentru persoanele 

care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual 

de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în cadrul autorităţilor si instituţiilor 

publice centrale şi locale, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor 

naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat 

ori de o unitate administrativ-teritorială, de a opta între continuarea activităţii până la împlinirea 

vârstei de 70 de ani, cu acordul angajatorului, şi încetarea raportului de muncă sau a raportului de 

serviciu. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritat, întocmirea unui aviz negativ. 
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6. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x nr. 422/2021) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002, în sensul includerii nomazilor digitali în categoria străinilor care 

pot beneficia de viză de lungă şedere în alte scopuri. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă, 

Comisia Juridică și Comisia pentru Apărare care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate, întocmirea unui aviz negativ. 

 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Sandu Viorica-secretar, Enachi Raisa – 

secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au participat online: Ilișanu Claudiu-

Augustin, Calista Mara-Daniela, Csep Eva-Andrea, Cambera Oana-Alexandra și Rizea Cristina 

Camelia..  

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


