
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/649/23.11.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 15-16 noiembrie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 15 - 16 noiembrie 2011, au fost înscrise 

următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative privind autorizarea, 

organizarea şi exercitarea profesiei de stenograf în instanţele judecătoreşti 

(Pl.x602/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru combaterea sărăciei 

extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale (Pl.x606/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru corelarea unor 

reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri 

(PLx 582/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor sociale (PL.x 558/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind aplicarea unor 

drepturi ale personalului diplomatic şi consular (Pl.x 609/2011); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 

599/2011); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.22 

din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice (Pl.x 600/2011); 
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8. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 

601/2011); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (Pl.x 603/2011); 

10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (Pl.x 604/2011); 

11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(Pl.x607/2011). 

 

Au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, următorii: 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Georgeta 

Jugănaru – director, doamna Ileana Carmen Manu – director şi doamna Alina Ştefan – 

şef serviciu; 

- din partea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, doamna Carmen Pop – şef 

serviciu şi domnul Claudiu Dumitrescu – şef serviciu; 

- din partea Ministerului Justiţiei, doamna Melinda Popescu-Stoica – consilier juridic; 

- din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor – domnul Dorin Ciomag – director 

şi doamna Rădulescu Daniela – consilier superior. 

Cvorumul de şedinţă nu a fost întrunit. 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                                  SECRETAR   
 

                                                                         PETŐ Csilla-Mária 
 
 
 

 
 
 

                                                                          
                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia Lepădatu 

            Consilier parlamentar 
 
            Cristina Constantin 
            Consilier parlamentar 
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