PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/717/22.12.2011

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din ziua de 20 decembrie 2011

În

proiectul ordinii de zi din ziua de 20 decembrie 2011, au fost înscrise

următoarele puncte:

1.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii

nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de
utilitate publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare(Pl.x 690/2011);
2.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.3 al

art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 687/2011);
3.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 691/2011);
4.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind măsurile de

recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele
măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (Pl.x 686/2011);

5.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
(Pl.x 682/2011);
6.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea art.96 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl.x615/2011);
7.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr.1/2011 privind Legea educaţiei naţionale (Pl.x642/2011);
8.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de

manager de condominii, de organizare şi funcţionare a Camerei Managerilor de
Condominii din România (PL.x 710/2011);
9.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl.x699/2011);
10.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL.x 730/2011);
11.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL.x 715/2011);
12.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(PL.x716/2011);
13.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind completarea Legii

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă (Pl.x 722/2011);
14.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL.x
717/2011).
Marţi, 20 decembrie 2011
Şedinţa a fost condusă alternativ de doamna preşedintă Cristina Ancuta Pocora
şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Friczak. Doamna preşedintă Cristina Ancuţa
Pocora a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului
public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca
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persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările şi completările
ulterioare (Pl.x 690/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de
pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane
juridice de utilitate publică, cu modificările si completările ulterioare.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative (8 voturi “pentru” avizarea favorabilă, 5 voturi “împotrivă”).
La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat propunerea legislativă pentru
modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 687/2011), Camera Deputaţilor
fiind Cameră Decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.17 alin. (3)
din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor
si văduvelor de război, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
ca asigurarea gratuită a locurilor de veci pentru veteranii şi văduvele de război să se
facă numai în caz de deces.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative.
La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat propunerea legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 691/2011), Camera Deputaţilor fiind
Cameră Decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.d) din Anexa

nr. I Capitolul I lit.a Salarizarea funcţionarilor publici din Legea – cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările
ulterioare. Modificarea constă în introducerea funcţiei de auditor şi în anexa
corespunzătoare categoriei funcţiilor publice specifice de execuţie, precum si în
stabilirea unor clase mai mari de salarizare pentru această funcţie.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative (7 voturi “pentru” avizarea favorabilă, 6 voturi “împotrivă”).
La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat propunerea legislativă privind
măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010
privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (Pl.x 686/2011),
Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de
recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele
măsuri necesare în vederea stabilirii echilibrului bugetar.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative (7 voturi “pentru” avizarea favorabilă, 6 voturi “împotrivă”).
La al cincilea punct pe ordinea de zi s-a aflat proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri (Pl.x 682/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 din Legea
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
La al şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea art.96 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
(Pl.x615/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) şi al
art.96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pentru a se permite liderului de sindicat
să participe la şedinţele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă
propunerii legislative.
La al şaptelea punct pe ordinea de zi s-a aflat propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind Legea educaţiei naţionale
(Pl.x642/2011), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare, în sensul
includerii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice în categoria cheltuielilor a căror
finanţare de bază se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA. In
prezent, aceste cheltuieli sunt finanţate complementar de la bugetele locale ale
unităţilor administrativ – teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar,
din sume defalcate din TVA.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative (7 voturi “pentru” avizarea favorabilă, 6 voturi “împotrivă”).
La al optulea punct pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de Lege privind
exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare şi funcţionare a Camerei
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Managerilor de Condominii din România (PL.x 710/2011), Camera Deputaţilor fiind
Cameră Decizională.
Propunerea are ca obiect de reglementare exercitarea profesiei de condominii,
ca profesie de sine stătătoare, precum şi organizarea şi funcţionarea Camerei
Managerilor de condominii din România, ca organizaţie profesională de interes public,
apolitică şi fără scop patrimonial.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege (7 voturi “pentru” avizarea favorabilă, 6 voturi “împotrivă”).
La al nouălea punct pe ordinea de zi s-a aflat proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl.x699/2011),
Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea si
completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, în
vederea corelării dispoziţiilor sale cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
La al zecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL.x
730/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
impunerii obligaţiei persoanelor care deţin funcţii publice de autoritate să se trateze
numai în România. Prin excepţie de la această regulă , potrivit proiectului, respectivele
persoane se pot trata în străinătate „doar în situaţiile în care sunt depăşite posibilităţile
de diagnostic si tratament în România”. In cazul încălcării obligaţiei stabilite prin proiect,
sancţiunea constă în „pierderea funcţiilor deţinute” de către respectivele persoane.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a
proiectului de lege.
La al unsprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(PL.x 715/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
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ulterioare, în sensul luării unor măsuri pentru persoanele care beneficiază de pensii de
invaliditate.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege (7 voturi “pentru” avizarea favorabilă, 6 voturi “împotrivă”).
La al doisprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice (PL.x716/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare art. 169 din Legea nr.262/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a
proiectului de Lege.
La al treisprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat proiectului de Lege
privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă (Pl.x 722/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră
Decizională.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare şi completarea art.45 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se suspendarea plăţii
indemnizaţiei de şomaj pe o perioadă de cel mult 6 luni, atâta vreme cât beneficiarii
indemnizaţiei de şomaj participă la efectuarea sondajelor de opinie.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a
proiectului de Lege.
La al paisprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (PL.x 717/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul că până la primirea deciziei de pensie, persoanele îndreptăţite să
beneficieze lunar de plata în avans a pensiei în cuantum egal cu pensia socială minimă
garantată, urmând ca ulterior să se facă regularizarea plăţii. Totodată, modificarea
propusă vizează şi diminuarea discriminării între persoane care au desfăşurat activitate
încadrată în grupa I de muncă conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a
proiectului de Lege (12 voturi “pentru” avizarea negativă, 1 vot “împotrivă”).
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În data de 20 decembrie 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 Carmen
Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 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.

PREŞEDINTĂ
Cristina Ancuţa POCORA
SECRETAR
PETŐ Csilla-Mária

Intocmit
dr. Luminita Gheorghiu
Consilier parlamentar
Cristina Constantin
Consilier parlamentar
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