
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/855/ 13.04.2016 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data  de 5 aprilie 2016 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 5 aprilie 2016, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de 

predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 

autorit ăţii publice pe timpul şi în legătur ă cu îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu (PLx. 46/2016) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 83/2016)        

3.   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Plx. 88/2016) 

4.  Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice       

(PLx. 89/2016)        



5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 – Codul Muncii (PLx. 90/2016) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 91/2016) 

 

Şedinţa a fost condusă  de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalca,  care 

a declarat deschise lucrările  Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de 

zi, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  

 

1. La dezbaterea propunerii legislative privind învestirea 

personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de 

control cu exerciţiul autorit ăţii publice pe timpul şi în legătura cu 

îndeplinirea atribu ţiilor de serviciu (PLx. 46/2016) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorii  propun 

instituirea unor reglementări prin care se realizează învestirea personalului 

didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 

autoritătii publice pe timpul şi în legătura cu îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

2. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea 

art.29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PLx. 83/2016)  a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Prin proiect se propune stabilirea pentru angajatori  a unui 

termen limită de 3 ani necesar pentru normalizarea condiţiilor de muncă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     



 

3.   La dezbaterea propunerii  legislative pentru completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 88/2016) a 

luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Propunerea legislativă  are  în vedere acordarea celei de-a 13-a pensii pentru 

persoanele care au un drept de pensie situat sub nivelul salariului mediu brut 

pe economie şi care nu realizează alte venituri. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

4.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art. 165 

din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (PLx. 89/2016) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Actul normativ are ca obiect de  

reglementare modul de calcul al pensiei, preconizându-se ca la determinarea 

punctajului anual ce determină calculul pensiei, pentru persoanele care au 

desfăşurat activitate retribuită în acord global să se ia în considerare şi 

sumele pentru care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.  

 

5.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (PLx. 90/2016) a luat 

cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Proiectul are drept scop stabilirea duratei normale de lucru de 10 ore pe zi cu 

respectarea a 40 de ore pe săptămână,  de comun acord al angajatului cu 

angajatorul. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.  



 

6. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice 

(PLx. 91/2016) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Iniţiatorul propune posibilitatea cumulării pensiilor mici cu 

pensia de urmaş a soţului decedat , fără ca acest cumul să depăşească suma 

de 900 de lei . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalca – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, 

domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Molnar Zsolt,  

domnul deputat Gheorghe Florin şi doamna deputat Pană Adriana Doina. 

Au absentat: domnul deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea 

Gheorghe Drăghici, doamna deputat Marcu Viorica – vicepreşedinte, 

domnul Marcoci Vlad - secretar, doamna Paul Maria Andreea şi doamna 

deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

     

        PREŞEDINTE                                        SECRETAR        

            Ştefan Petru DALCA                          Gheorghe FIRCZAK  

                                                                                     

                        

 

 Întocmit,                                                                        

Consilier  parlamentar 
Maria Eugenia Barna      
     


