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Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada  29 – 30 noiembrie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 29 – 30 noiembrie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei 

de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor (PL.x 658/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x 659/2011). 

 
Marţi, 29 noiembrie 2011 
Şedinţa Comisiei a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care 

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 pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL.x 658/2011), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, în vederea amânării datei de aplicare a actului normativ de bază, respectiv de la 1 

ianuarie 2011 la 1 octombrie 2011. 

Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

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

(Pl.x 659/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin.(1) al art.55 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu o nouă literă a1 , vizând persoanele care se vor pensiona în 

perioada ianuarie 2011 - ianuarie 2030. 

Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative (4 voturi “împotrivă”, restul 

voturilor „pentru” avizarea favorabilă). 

  
Miercuri, 30 noiembrie 2011 
Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi s-au documentat 

cu privire la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 (PL.x692/2011). 

 

În perioada 29 - 30 noiembrie 2011 la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora - preşedinte, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache - 

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Pető Csilla-Mária, 

doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul 

deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat 

Lucia-Ana Varga. 

Au absentat: doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu. 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                           PETŐ Csilla-Mária 
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                     Dr. Luminita Gheorghiu 

            Consilier parlamentar 
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