
                                          
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                          Nr. 37/236/26.06.2012   
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 

Sinteza lucrărilor Comisiei  
din ziua de 19 iunie 2012 

 

 

Pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei din ziua de 19 iunie 2012 au fost înscrise 

următoarele  puncte: 

 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PL.x 237/2012); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (PL.x173/2012); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei (PL.x 104/2012); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind completarea art.1 al 

Ordonanţei nr.137 din 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare (PL.x169/2012); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia copiilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate (PL.x 100/2012); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 

asociate (PL.213/2012); 
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7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind exercitarea profesiei de 

logoped (Pl.x228/2012); 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (PL.x 107/2012); 

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

Legii nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată (PL.x116/2012); 

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-

26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

(Pl.x109/2012); 

11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea unor facilităţi 

fiscale pentru tinerii căsătoriţi precum şi pentru mamele sau, după caz, persoanele care 

au în întreţinere doi sau mai mulţi copii minori (PL.x183/2012); 

12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în 

domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională (PL.x 102/2012); 

13. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

(PL.x81/2012); 

14. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.111 din 8/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor (PL.x122/2012); 

15. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (Pl.x208/2012); 

16. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 

(PL.x121/2012); 

17. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 

din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată (PL.x204/2012); 
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18. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată (PL.x210/2012); 

19. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind declararea zilei de 30 

noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării 

Poporului Român (PL.x202/2012); 

20. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL.x190/2012); 

21. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

(PL.x205/2012); 

22. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.30 din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice (PL.x201/2012); 

23. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(PL.x203/2012); 

24. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 

articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare (PL.x211/2012). 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei. De asemenea, domnia sa a supus la vot proiectul 

ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: 

- doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 

- domnul Mitea Fănel, director, Ministerul Finanţelor Publice, 

- doamna Georgeta Bratu, secretar de Stat, doamna Mihaela Grecu, 

director, şi doamna Elena Tudor, director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, 

- domnul Bogdan Panait, Secretar de Stat şi doamna Nicoleta Curelaru 

din partea Oficiului Român pentru Adopţii. 

 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind 
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modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL.x 237/2012), 

Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

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

proiectului de Lege. 

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

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

organizarea profesiei de mediator (PL.x173/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

proiectului de Lege. 

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

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al 

adopţiei (PL.x 104/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Domnul Bogdan Panait, preşedinte Oficiul Român pentru Adopţii (ORA), a arătat 

că proiectul de lege pune probleme juridice, ORA nesusţinând adoptarea modificărilor 

propuse de proiectul de Lege. 

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

proiectului de Lege. 

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

proiectului de Lege privind completarea art.1 al Ordonanţei nr.137 din 2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (PL.x169/2012), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus amânarea dezbaterilor 

asupra proiectului de Lege, în vederea obţinerii punctului de vedere al Guvernului cu 

privire la acest proiect. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

proiectului de Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în 

străinătate (PL.x 100/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de lege. 

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind 

serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu 
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tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PL.213/2012), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de lege. 

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

propunerii legislative privind exercitarea profesiei de logoped (Pl.x228/2012), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de lege. 

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

de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale (PL.x 107/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, a precizat că Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de 

Lege. 

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

proiectului de Lege. 

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.67din 25 martie 2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată (PL.x116/2012), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, a precizat că Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de 

Lege. 

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

proiectului de Lege. 

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

de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană 

şi Fondul Monetar Internaţional (Pl.x109/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Domnul Mitea Fănel, director în cadrul Ministerul Finanţelor Publice a precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 
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 Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 

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

proiectului de Lege privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru tinerii căsătoriţi 

precum şi pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreţinere doi sau mai 

mulţi copii minori (PL.x183/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de Lege. 

La punctul doisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate 

beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

(PL.x 102/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de Lege. 

La punctul treisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în 

fond, a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x81/2012), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege, întrucât aspectele 

cuprinse în propunerea legislativă se regăsesc deja în cadrul Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare.        

La punctul paisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL.x122/2012), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

proiectului de Lege. 

La punctul cincisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 
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din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

(Pl.x208/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege, situaţia expusă fiind deja reglementată. 

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

propunerii legislative. 

La punctul şaisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.40/2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL.x121/2012), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

proiectului de Lege. 

La punctul şaptesprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii, republicată (PL.x204/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de Lege. 

La punctul optsprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

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

republicată (PL.x210/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de Lege. 

La punctul nouăsprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei 

"Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român (PL.x202/2012), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de Lege. 

La punctul douăzeci pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice (PL.x190/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

proiectului de Lege. 

La punctul douăzeci şi unu pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL.x205/2012), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

proiectului de Lege. 

La al punctul douăzeci şi doi pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea nr.263/2010, 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL.x201/2012), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege, arătând că, odată cu aderarea României la 

Uniunea Europeană, nu mai pot exista locuri de muncă în condiţii speciale. 

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

La punctul douăzeci şi trei pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice(PL.x203/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege, prevederile introduse prin proiectul de lege fiind 

în contradicţie cu o Directivă europeană în domeniu. 

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

proiectului de Lege. 

La punctul douăzeci şi patru  pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind modificarea şi completarea articolului 65, alineatul (4) din 

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

completările ulterioare (PL.x211/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

proiectului de Lege. 
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În ziua de 19 iunie 2012, 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, 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. 

A absentat domnul deputat Mihail Boldea. 

 

 

 

 

PREŞEDINTĂ 
 

Cristina Ancuţa POCORA         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Intocmit, 

          Cristina Constantin 
          Consilier parlamentar 
           

dr. Luminiţa Gheorghiu 
          Consilier 
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