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           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
 
 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 3 februarie  2015 

 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 3 februarie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi  propuneri 

legislative: 

1. Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu  

privire la actele de stare civilă  (PLx.540/2014) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din 

Legea privind venitul minim garantat  nr.416/2001  (PLx.543/2014)        

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură 

salarială ale personalului plătit din fonduri publice  ( Plx. 546/2014) 



4. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei  Guvernului 

nr.15/2014  pentru  modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă  (PLx.553/2014)        

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014  

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România  (PLx.555/2014) 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.20  din Ordonanţa 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare  (PLx. 557/2014) 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 

60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006  ( PLx.564/2014) 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi 

pentru modificarea art. 101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx.576/2014) 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx.580/2014) 

10. Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale ( PLx.586/2014) 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.179 din 

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

( PLx.591/2014) 

12. Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi            

( PLx.600/2014) 

 



Şedinţa a fost condusă  de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalca,  care 

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

acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  

1. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.41 din  

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare  civilă   (PLx.540/2014) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiatorii  propun completarea cadrului legislativ prin introducerea unor  

prevederi legale care să abiliteze misiunile diplomatice şi oficiile consulare 

ale României din străinătate, ca în situaţii temeinic justificate, pentru  

minorii cetăţeni români aflaţi în străinătate sub o formă de protecţie specială 

dispusă de autorităţile locale competente, să poată înscrie, cu titlu gratuit,  

certificatele de stare civilă străine ale acestor copii în registrele de stare 

civilă române . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

2.La dezbaterea propunerii legislative  pentru modificarea şi 

completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001   

(PLx.543/2014)   a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare.  Iniţiatorii propun  ca alocaţia pentru copii prevăzută de 

Legea nr.61/1993 precum şi depozitele bancare aparţinând pensionarilor, în 

valoare totală de până la 8.00 lei să fie exceptate de la calculul venitului net 

lunar al familiei, sau după caz, al persoanei singure. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

3.La dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la 

veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice  

( PLx. 546/2014) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare. Prin proiect se propune includerea la art.1 lit.c) în cadrul 



proiectelor finanţate din fonduri europene, a tuturor autorităţilor/instituţiilor 

publice centrale/locale care aveau calitatea de beneficiar/partener prin 

salariaţii săi şi nu doar pentru salariaţii Ministerului Educaţiei Naţionale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

4. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea  Ordonanţei  

Guvernului nr.15/2014  pentru  modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă ( PLx. 553/2014) a luat cuvântul 

domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Intervenţiile 

legislative preconizate au ca scop o mai bună repartizare a atribuţiilor 

organelor de conducere, preîntâmpinarea unor situaţii de blocaj precum şi 

crearea unui cadru necesar implementării reglementărilor europene 

referitoare la locurile de muncă . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

5. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 

străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind regimul străinilor în România 

(PLx.555/2014) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Prin proiect se propun modificări cu privire la încadrarea în 

muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României , precum şi modificarea  

şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, 

aspecte care ţin de accesul şi mobilitatea străinilor pe piaţa muncii din 

România , în raport de noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al 

Uniunii Europene. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  



 

6. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.20  

din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea  tuturor formelor de discriminare (PLx. 557/2014) a luat 

cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiatorii propun acordarea dreptului cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale de a adresa în limba lor maternă instituţiilor şi autorităţilor statului 

conform Convenţiei- cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, adoptată 

la Strasbourg la 1 febr. 1995. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

7.La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 

2006  ( PLx.564/2014) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Prin proiect se propune exceptarea de la procedura 

medierii a  litigiilor colective de muncă din sectorul bugetar care privesc 

obţinerea de drepturi salariale prin instanţă . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

8. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea 

unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de 

asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PLx. 576/2014) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat 

obiectul de  reglementare. Actul normativ are  drept scop  reglementarea 

unor măsuri privind recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi 

nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, 

acordate din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei,Protecţiei 



Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de 

beneficii de asistenţă socială, fără perceperea  de penalităţi şi dobânzi sau 

majorări de întârziere. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

9.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(Plx 576/2014) a luat  cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare .Propunerea legislativă are în vedere scăderea stagiului de 

cotizare realizat în grupa I de muncă de la 6 ani cât este în prezent, la 5 ani, 

în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care 

au realizat stagiul complet de cotizare.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

10.La dezbaterea Proiectului de Lege privind pensiile ocupaţionale( 

PLx.586/2014) a luat cuvântul  domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare  .Propunerea legislativă reglementează principiile înfiinţării 

schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, 

constituirea fondului de pensii ocupaţionale prin contract de societate civilă, 

colectarea contribuţiilor şi investirea resurselor financiare ale fondurilor de 

pensii ocupaţionale şi plata pensiilor ocupaţionale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

11.La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de  

pensii publice ( PLx.591/2014) a luat  cuvântul domnul  preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare .Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea art.179 din Legea nr.263/2010 în sensul ca sumele 



cu titlu de prestaţii de asigurări sociale plătite din motive neimputabile 

beneficiarilor şi încasate necuvenit de către aceştia să nu mai fie recuperate 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

12. La dezbaterea propunerii legislative privind drepturile copiilor 

cu  dizabilităţi (PLx.600/2014) a  luat  cuvântul domnul  preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare . Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului legislativ care să permită protejarea şi 

exercitarea deplină şi efectivă a drepturilor copiilor cu dizabilităţi precum şi 

a părintelui/ reprezentantului legal al acestuia. Doamna vicepreşedinte 

Liliana Mincă ,în calitate de iniţiator , a făcut o scurtă prezentare a 

proiectului şi a subliniat necesitatea unei noi abordări a persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentată de perspectiva socială şi cea a drepturilor omului.A 

mai arătat că accesul la educaţie al copiilor cu  dizabilităţi este unul din cele 

mai încălcate drepturi la nivelul societăţii româneşti şi a solicitat un vot 

favorabil. În cadrul dezbaterilor a intervenit şi domnul preşedinte  Ştefan 

Dalca, de asemenea iniţiator al proiectului  şi a precizat că scopul acestui act 

normativ este de a diminua numărul de asistaţi social prin investiţia în 

servicii de intervenţie. A mai intervenit şi doamna deputat Gabriela Podaşca 

care a spus că nu este de acord cu propunerea legislativă în forma prezentată. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

 

  

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, 



doamna deputat Viorica Marcu - vicepreşedinte,domnul deputat Firczak 

Gheorghe – secretar ,domnul deputat Molnar Zsolt şi doamna deputat Pană 

Adriana Doina. 

Au absentat: domnul deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea 

Gheorghe Drăghici,  domnul deputat Gheorghe Florin, domnul deputat Vlad 

Marcoci – secretar şi doamna deputat Maria Andreea Paul şi doamna deputat 

Cristina Ancuţa-Pocora. 

       

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                  

                         

              SECRETAR                                                     

Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
 
Întocmit,                                                                
  

                                                                                        Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      
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