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Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 637/16.11.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 8 - 9 noiembrie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 8 - 9 noiembrie 2011, au fost înscrise 

următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 

(Pl.x544/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor (Pl.x 559/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind unele măsuri în 

domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (Pl.x 

560/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea 

unor măsuri în domeniul pensiilor (PL.x 563/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale (Pl.x 552/2011). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

compleatrea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social (Pl.x 

575/2011). 
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Marţi, 8 noiembrie 2011 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Georgeta Jugănaru – director, doamna 

Adelina Rădulescu – consilier superior şi domnul Silviu Ilinca – consilier superior. 

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, 

cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x544/2011), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect  de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi a precizat 

că Guvernul nu susţine proiectul de lege, întrucât în martie 2011 a fost adoptată, în 

urma angajării răspunderii,  Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea legii 

nr.53/2003 – Codul Muncii, iar unele dintre propunerile de modificare şi completare 

propuse prin prezenta iniţiativă se regăsesc în cuprinsul acestei legi. 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a 

sindicatelor (Pl.x 559/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

sindicatelor nr.54/2003. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi a precizat 

că Guvernul nu susţine propunerea legislativă întrucât aceasta a rămas fără obiect în 

urma adoptării  Legii nr.62/2011 prin care se abrogă Legea nr.54/2003, a sindicatelor. 

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

propunerii legislative privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de 

persoane în sistemul public de pensii (Pl.x 560/2011), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în 

domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii până la 

data de 31 decembrie 2011, termen 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. 



 3

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi a precizat 

că Guvernul susţine propunerea legislativă, cu observaţiile şi propunerile prezentate în 

punctul de vedere al Guvernului. În acest sens membrii Comisiei au formulat o serie 

de amendamente, la art.1 alin (2), art.2 alin. (1) şi art 4 alin. (3) şi (5). 

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

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2011 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din 

Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (PL.x 

563/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea unor măsuri în 

domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c)- h) din Legea nr.119/2010, instituindu-se o 

nouă etapă de revizuire a cuantumului acestora (din oficiu sau la cererea 

beneficiarului), deoarece unele persoane, fără a avea vreo culpă, nu au reuşit să se 

încadreze în termenul prevăzut de lege pentru a identifica documentele doveditoare 

ale veniturilor realizate pe toată perioada de cotizare necesare pentru recalculare. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a precizat că susţine proiectul 

de lege, în forma adoptată de Guvern. 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a 

educaţiei naţionale (Pl.x 552/2011), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul suportării de la bugetul de 

stat a 50% din cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice, fiind propus spre abrogare 

textul potrivit căruia aceste cheltuieli se asigură din bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale.  

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.208/1997 

privind cantinele de ajutor social (Pl.x 575/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, în sensul 

stabilirii şi indexării, anuale, funcţie de inflaţie, prin hotărâre a Guvernului, a 

cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pe persoană pentru cantinele de ajutor social. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi a precizat 

că Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 
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 Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât 

ca votul asupra iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi să fie dat în şedinţa 

comisiei de miercuri, 9 noiembrie 2011. 

   

Miercuri, 9 noiembrie 2011 
Membrii comisiei şi-au exprimat votul asupra proiectelor de lege şi propunerile 

legislative dezbătute marţi, 8 noiembrie 2011, după cum urmează: 

La primul punct pe ordinea de zi, respectiv proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl.x544/2011), membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a proiectului de Lege (8 voturi „pentru” avizarea negativă, 4 

voturi “împotrivă”). 

La al doilea  punct pe ordinea de zi, respectiv propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor (Pl.x 559/2011), 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

La al treilea  punct pe ordinea de zi, respectiv propunerea legislativă privind 

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

pensii (Pl.x 560/2011), membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative, cu amendamente. 

La al patrulea  punct pe ordinea de zi, respectiv proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (PL.x 563/2011), membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege (7 voturi 

„pentru” avizarea negativă, 5 voturi “împotrivă”). 

La al cincilea  punct pe ordinea de zi, respectiv propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale (Pl.x 

552/2011), membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative (7 voturi “pentru” avizarea favorabilă, 5 voturi “împotrivă”). 

La al şaselea  punct pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor 

social (Pl.x 575/2011), nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi avizată favorabil (6 

voturi „pentru” şi 6 voturi”împotrivă”). 
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În perioada 8 - 9 noiembrie 2011 la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, 

doamna deputat Pető Csilla-Mária - secretar, doamna deputat Maria Stavrositu - 

secretar, doamna deputat Carmen Axenie, 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. 

A absentat domnul deputat Nicolae Bănicioiu. 

 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                                  SECRETAR   
 

                                                                         PETŐ Csilla-Mária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                          
                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia Lepădatu 

            Consilier parlamentar 
 
            Cristina Constantin 
            Consilier parlamentar 
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