
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/479/21.09.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada  14 -  15 septembrie 2011 
 

 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 14 - 15 septembrie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1.     Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 

Poporului, republicată (Pl.x 452/2011); 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (Pl.x 491/2011); 
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 470/2011); 
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl.x 
487/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x 465/2011); 
6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x 466/2011); 
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7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.165 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x 467/2011); 
8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 

categorii de persoane în sistemul public de pensii (Pl.x 469/2011); 
9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x 
477/2011); 

10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.29 

din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl.x 486/2011); 
11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x 463/2011); 
12. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x 464/2011); 
13. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (Pl.x 478/2011). 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache.  

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: 

- Din partea Avocatului Poporului, domnul Valer Dorneanu şi domnul Mihai 

Gondoş, adjuncţi ai Avocatului Poporului. 

- Din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna 

Georgeta Jugănaru- director, doamna Adriana Vlad – consilier şi doamna 

Hany Dumitru – consilier. 

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

deşi invitate, nu s-au prezentat la dezbateri. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată (Pl.x 452/2011), Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 

republicată.  
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Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a dat cuvântul domnului 

Mihai Gondos, care a precizat că s-a depus un material cu punctul de vedere al 

Instituţiei Avocatul Poporului la Comisia juridică, sesizată în fond. Domnia sa a subliniat 

că instituţia Avocatului Poporului nu dispune de resursele umane şi materiale necesare 

pentru a aplica prevederile propunerii legislative. De asemenea, această instituţie nu 

are dreptul de a prelua atribuţii specifice ministerelor şi autorităţilor care se ocupă de 

problematica drepturilor copilului, scopul acestei instituţii fiind, conform legii de 

funcţionare a Avocatului poporului, de a apăra drepturile şi libertăţile persoanelor fizice 

în raporturile acestora cu autorităţile publice. Domnul Mihai Gondoş a arătat că 

România urmează să prezinte al cincilea raport de ţară către Comitetul ONU pentru 

drepturile copilului, raport care trebuie să cuprindă şi modul în care au fost soluţionate 

recomandările cuprinse în al 3-lea şi al 4-lea Raport către Comitetul ONU. 

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

propunerii legislative (1 vot “împotrivă – domnul deputat Ioan Sorin Roman, restul 

voturilor „pentru”). 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.6/2001 pentru 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (Pl.x 

491/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării si dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri,  sensul extinderii categoriilor de 

persoane care pot beneficia de programele reglementate prin actul normativ. 

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

propunerii legislative (6 voturi “pentru”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga şi 4 voturi “împotrivă” domnul deputat Gheorghe 

Firczak,doamna deputat Petö Csilla-Maria, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

doamna deputat Maria Stavrositu). 

La al treilea  punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 

6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Pl.x 470/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea dispoziţiilor pct.7 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.107/2010 în vederea eliminării contribuţiei de 

asigurări de sănătate datorate de pensionari. 

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

propunerii legislative (6 voturi “pentru”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga şi 4 voturi “împotrivă” domnul deputat Gheorghe 

Firczak,doamna deputat Petö Csilla-Maria, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

doamna deputat Maria Stavrositu). 

La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl.x 487/2011), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.12 al 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.158/2005, privind concediile si indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea 

nr.399/2006, în sensul ca plata concediilor medicale pentru incapacitate temporară de 

munca sa se facă integral din fondul unic de asigurări sociale de sănătate. 

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

propunerii legislative (6 voturi “pentru”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga şi 4 voturi “împotrivă” domnul deputat Gheorghe Firczak, 

doamna deputat Petö Csilla-Maria, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

doamna deputat Maria Stavrositu). 

La al cincilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (Pl.x 465/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

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

ulterioare, în sensul asimilării stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, pentru 

salariaţii care au desfăşurat activitate în locurile de muncă încadrate în grupa I de 

muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001. 
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Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine propunerea legislativă, 

întrucât prin Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la art.30, se 

stabileşte care sunt locurile de muncă ce se încadrează în condiţii speciale, iar prin 

prevederile prezentei propuneri legislative s-ar crea posibilitatea accesului la pensie 

pentru limită de vârstă pentru un număr mai mare de persoane. 
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative (6 voturi “pentru”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga şi 4 voturi “împotrivă” domnul deputat Gheorghe Firczak, 

doamna deputat Petö Csilla-Maria, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

doamna deputat Maria Stavrositu). 

La al şaselea 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 466/2011),  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al 

art.158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, în sensul recunoaşterii ca perioada de vechime în muncă 

pentru persoanele care au lucrat în grupa I de muncă anterior datei de 1 aprilie 2001, să 

constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale şi nu în condiţii deosebite cum prevede 

în prezent legea. 

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

propunerii legislative (6 voturi “pentru”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga şi 4 voturi “împotrivă” domnul deputat Gheorghe Firczak, 

doamna deputat Petö Csilla-Maria, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

doamna deputat Maria Stavrositu). 

La al şaptelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (Pl.x 467/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.165 al legii 

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

ulterioare, astfel ca, la determinarea punctajelor lunare pentru perioada anterioară, datei 

de 1 aprilie 2001, sa se utilizeze câştigul salarial, brut sau net, care a constituit baza de 
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calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi nu salariale brute sau nete, aşa cum se 

prevede în prezent în actul de bază. 

Ministerul Muncii, Familie şi Protecţiei Sociale nu susţine propunerea legislativă. 

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

propunerii legislative (6 voturi “pentru”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga şi 4 voturi “împotrivă” domnul deputat Gheorghe Firczak, 

doamna deputat Petö Csilla-Maria, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

doamna deputat Maria Stavrositu). 

La al optulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 privind 

unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de 

pensii (Pl.x 469/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul 

asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, în vederea prelungirii, 

până la data de 31 decembrie 2011, a termenului până la care persoanele care nu au 

calitatea de pensionari pot încheia un contract de asigurare socială pentru perioadele 

de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un 

sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine propunerea legislativă, 

întrucât Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.94/2010 privind unele măsuri în 

domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii nu mai 

operează. 

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

propunerii legislative. 
La al nouălea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x 477/2011), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alineatului (8) al 

articolului 58 din Legea nr.448/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.1006 din 18 decembrie 2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine propunerea legislativă. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative (6 voturi “pentru”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga şi 4 voturi “împotrivă” domnul deputat Gheorghe Firczak, 

doamna deputat Petö Csilla-Maria, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

doamna deputat Maria Stavrositu). 

La al zecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat (Pl.x 486/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.29 din 

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine propunerea legislativă, 

întrucât articolul vizat de propunerea legislativă este deja abrogat. 

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

propunerii legislative. 
La al unsprezecelea  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 463/2011),  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al 

art.65 din legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, preconizându-se stabilirea în mod diferenţiat a cuantumului 

pensiei anticipate parţial, în raport de stagiul complet de cotizare până la împlinirea 

condiţiilor în vederea pensionării pentru limită de vârstă. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine propunerea legislativă, 

întrucât, prin Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se doreşte 

reforma sistemului de pensii şi limitarea accesului la pensie parţială. 

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

propunerii legislative (6 voturi “pentru”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga şi 4 voturi “împotrivă” domnul deputat Gheorghe Firczak, 

doamna deputat Petö Csilla-Maria, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

doamna deputat Maria Stavrositu). 
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La al doisprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (Pl.x 464/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

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

ulterioare, astfel încât prin atingerea vârstei de 63 de ani la femei, si un stagiu complet 

de cotizare de 33 de ani, să ia naştere dreptul acestora la pensie pentru limită de 

vârstă. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine propunerea legislativă, 

întrucât un stagiu diferit de cotizare pentru femei ar determina un cuantum diferit la 

pensie. 

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

propunerii legislative (6 voturi “pentru”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga şi 4 voturi “împotrivă” domnul deputat Gheorghe Firczak, 

doamna deputat Petö Csilla-Maria, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

doamna deputat Maria Stavrositu). 

La al treisprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (Pl.x 

478/2011),  Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor, întrucât, aşa cum rezultă din cuprinsul Expunerii de 

motive, forma actuală a art.1 ar crea anumite discriminări, în sensul că persoane care 

au luat decizii identice, în acelaşi cadru legal existent până la intrarea în vigoare a 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 111/2010, pot beneficia de drepturi diferite. 

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

propunerii legislative. 

 
În ziua de 15 septembrie membrii Comisiei s-au documentat cu privire la 

legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 
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In zilele de 14 si 15 septembrie la lucrările Comisiei au fost prezenţi: - doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak–

vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária, doamna deputat Maria Stavrositu – 

secretar, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 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 Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Carmen 

Axenie, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          

                     Intocmit 
                     Dr. Luminita Gheorghiu 

            Consilier parlamentar 
 
            Cristina Constantin 
            Consilier parlamentar 
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