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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                                 Nr. 37/ 506 /16.09.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 08 - 09 septembrie 2009 
   

 

Marţi, 08 septembrie  2009 
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative "Legea învaţământului preuniversitar" 

(Pl.x 330/2009); 

2.   Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative "Legea învaţământului superior" 

(Pl.x332/2009); 

3.   Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x333/2009); 

4.   Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind 

pensiile magistraţilor , a Legii  nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al 

senatorilor,a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 

(Pl.x341/2009); 

5.   Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind suţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului (Pl.x 342/2009); 

6.   Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x343/2009); 



 2

7. 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 344/2009); 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea atr.50 din Legea 

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

(Pl.x345/2009); 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii 

nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (Pl.x 373/2009). 

 
Miercuri, 09 septembrie  2009 

    În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1.Documentare - Proiectul de Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din  

fonduri publice. 

 

Joi,  10 septembrie  2009 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Dezbatere publică cu tema: "Creează legea  salarizării unitare discriminare?" 

 
Marţi, 08 septembrie  2009 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei 

şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost 

îndeplinită. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

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

Gabriela Mateescu – director, doamna Mihaela Grecu - director şi doamna Cecilia Sebe – 

şef serviciu. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti, deşi invitate, nu au participat la şedinţă. 

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

legislative "Legea învaţământului preuniversitar" (Pl.x 330/2009), Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea 

sistemului naţional de învăţământ preuniversitar românesc. 
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Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a 

propunerii legislative.  La momentul votului au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi, iar 

rezultatul votului a fost următorul: 2 voturi „pentru” (domnul deputat Gheorghe Firczak, 

domnul deputat Constantin Severus Militaru), 3 voturi „împotrivă” (doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu şi doamna deputat Lucia 

Ana Varga) şi 2 „abţineri” (domnul deputat Mugurel Surupăceanu şi domnul deputat Florin-

Ciprian Luca). Ca urmare, propunerea legislativă a primit aviz negativ. 
La al doilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative "Legea învaţământului superior" (Pl.x332/2009), Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea, structura, 

funcţiile, conducerea  şi finanţarea unitară a învăţământului superior românesc. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. La momentul votului au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi, iar 

rezultatul votului a fost următorul: 2 voturi „pentru” (domnul deputat Gheorghe Firczak, 

domnul deputat Constantin Severus Militaru), 3 voturi „împotrivă” (doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu şi doamna deputat Lucia 

Ana Varga) şi 2 „abţineri” (domnul deputat Mugurel Surupăceanu şi domnul  deputat 

Florin-Ciprian Luca). Ca urmare, propunerea legislativă a primit aviz negativ. 
La al treilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic (Pl.x333/2009), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic având drept scop precizarea 

expresă a normei didactice de predare de 18 ore pe saptămână, pentru educatoare, 

învăţători şi institutori, cu menţionarea faptului că în învăţământul primar, orele de religie, 

educaţie fizica şi muzică prevazute în planurile de învaţamânt nu se includ în norma 

învaţătorului sau institutorului, fiind predate de profesori cu studii superioare de 

specialitate iar în cazul inexistenţei acestora orele fiind predate de către învăţători sau 

institutori care sunt plătiţi cu ora sau prin cumul de functii. Se preconizează ca şi 

învăţătorii, învaţătorii – educatori, institutorii -educatori, profesorii-educatori şi educatoarele 

să primească ca şi personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, o 

indemnizaţie de 10% din salariul de bază. 
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Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. La momentul votului au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi, iar 

rezultatul votului a fost următorul: 2 voturi „pentru” (domnul deputat Gheorghe Firczak, 

domnul deputat Constantin Severus Militaru), 3 voturi „împotrivă” (doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu şi doamna deputat Lucia 

Ana Varga) şi 2 „abţineri” (domnul deputat Mugurel Surupăceanu şi domnul deputat Florin-

Ciprian Luca). Ca urmare, propunerea legislativă a primit aviz negativ. 
La al patrulea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile 

militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii  nr.96/2006 

privind statutul deputaţilor şi al senatorilor,a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 

public parlamentar (Pl.x341/2009), Camera deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unui sistem unic de 

calculare a pensiilor, raportat la prevederile Legii nr. 19/2000, pentru a nu se mai face 

diferenţa între diferite categorii profesionale, în speţă fiind avizaţi cei care au lucrat în 

sistemul militar, în magistratură, parlamentarii şi funcţionarii publici parlamentari. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a 

propunerii legislative, iar aceasta a primit: 1 vot „pentru” (domnul deputat Constantin 

Severus Militaru), 3 voturi „impotrivă” (doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna 

deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu şi doamna deputat Lucia Ana Varga) şi 3 „abţineri” 

(domnul deputat Gheorghe Firczak, domnul deputat Mugurel Surupăceanu şi domnul 

deputat Florin-Ciprian Luca). Ca urmare, propunerea legislativă a primit aviz negativ. 
La al cincilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind 

suţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 342/2009), Camera deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea indemnizaţiei 

pentru copiii gemeni şi tripleţi în raport de numărul copiilor şi cedarea acestor drepturi 

părintelui supravietuitor, în situaţia în care părintele beneficiar al acestor drepturi 

decedează. 

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

adoptarea propunerii legislative, dat fiind faptul că această situaţie este deja reglementată 

prin Legea 239/2009. În ceea ce priveste celalalt drept, aceasta indemnizaţie nu este 

transmisibilă, conform Directivei europene 96/34/CEE. 



 5

Discuţiile în cadrul Comisiei au vizat şi măsurile de sprijin a familiilor monoparentale 

şi a familiilor în care un părinte a decedat şi celălalt nu întruneşte condiţiile pentru a primi 

indemnizaţia pentru creşterea copilului. 

Membrii Comisiei au hotarat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

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

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

drepturi de asigurări sociale (Pl.x343/2009), Camera deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

modificarea art.165 se preconizează ca salariaţii care care au lucrat în locuri de muncă 

încadrate în grupa I şi grupa II de muncă să beneficieze de o modificare a punctajelor 

anuale realizate în aceste perioade, respectiv cu 35% pentru perioadele în care au 

desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă şi cu 30% pentru perioadele în 

care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa II de muncă. 

Prin introducerea art.165 , se propune ca recalculare pensiilor cuvenite sau aflate în 

plată ale persoanelor care au lucrat în grupa I şi a II-a de muncă, stabilite anterior intrării în 

vigoare a Legii nr.19/2000 să se efectueze din oficiu sau la cerere, de către Casa 

natională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale şi să se acorde începând cu 1 

ianuarie 2010. 

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

adoptarea propunerii legislative, mentionând faptul că, printr-o serie de acte normative în 

vigoare, se prevede alocarea de punctaje suplimentare pentru asiguraţii, respectiv 

pensionarii, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupe superioare 

de muncă (0,50, respectiv 0,25 de puncte), urmând sa se facă şi ultima tranşă de plată. 

 Membrii Comisiei au hotarat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative (o “abţinere” – doamna deputat Cristina Ancuta Pocora) 

La al şaptelea 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 344/2009), Camera deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.5 alin. (1) pct. 

II din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 



 6

sociale, cu modificările si completările ulterioare, urmărind să instituie o excepţie în norma 

respectivă pentru persoanele alese în funcţia de consilieri locali şi consilieri judeţeni. 

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

adoptarea propunerii legislative,  aspectele prevăzute fiind deja reglementate prin Legea 

nr.209/2009. 

Membrii Comisiei au hotarât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x345/2009), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.50 din Legea 

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

prevedere potrivit căreia asiguraţii disponibilizaţi în perioada 30 mai 2009 – 31 decembrie 

2010, ca urmare a reducerii activitătii agenţilor economici şi care au realizat stagii 

complete de cotizare, pot solicita pensie anticipată parţială fără diminuarea prevăzută la 

alin. (2) al aceluiaşi articol. 

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

adoptarea propunerii legislative, dat fiind faptul că nu se respectă principiul egalităţii, care 

asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament 

nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a 

propunerii legislative, iar aceasta a primit: 1 vot „pentru” (domnul deputat Gheorghe 

Firczak), 2 voturi „impotrivă” (domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat 

Mugurel Surupăceanu) şi 4 „abţineri” (doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna 

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

deputat Lucia Ana Varga). Ca urmare, propunerea legislativă a primit aviz negativ. 
La al nouălea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea 

si organizarea profesiei de mediator (Pl.x 373/2009), Camera deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.192/2006 pentru medierea şi organizarea profesiei de mediator, în vederea 

armonizării cu Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în sensul 
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instituirii caracterului executoriu al acordului de mediere între părţi, al îndrumării exprese a 

justiţiabililor spre calea soluţionării amiabile, al reorganizării Consiliului de mediere prin 

creşterea numărului de membrii de la 9 la 12 membrii, precum şi al extinderii medierii şi în 

alte domenii de activitate. De asemenea exercitarea profesiei de mediator de către alte 

persoane constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale. 

 Membrii Comisiei au hotarat, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative (un vot “împotrivă” – domnul deputat Constantin Severus Militaru). 

 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările şedinţei. 

 
Miercuri, 09 septembrie  2009 

 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la proiectul de Lege privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din   fonduri publice. 

 

În perioada 08 – 09 septembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak – 

vicepreşedinte, domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, domnul deputat 

Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Ileana 

Cristina Dumitrache, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, doamna deputat Graţiela 

Gavrilescu, domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat Lucia-Ana 

Varga. 

Au absentat: doamna deputat Pető Csilla-Maria – secretar, aflată în concediu 

medical, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar şi doamna deputat Carmen Axenie, 

aflate în delegaţie externă. 

 

PREŞEDINTĂ 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
           

                                                                                         
                                     Intocmit: 

                Dr. Luminiţa GHEORGHIU, 
                Consilier parlamentar 
 
                                                                                                                                                                                          Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                                           Expert parlamentar 
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