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

desfăşurat lucrările în ziua de 10 martie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1.  Proiect de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002  

privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi  

(PLx.405/2013) 

2. Propunere legislativă pentru modificare şi completarea Legii 

nr.53/2003 – Codul Muncii  (PLx.84/2015)        

3. Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

(PLx. 96/2015) 



4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea                 

Legii nr.263/2010- privind sistemul de pensii  (PLx. 101/2015) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei  (PLx. 115/2015) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului   

(PLx. 116/2015) 

7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PLx. 127/2015) 

   

 

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 modificarea şi completarea  

Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi 

bărbaţi (PLx.405/2013) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare şi amendamentele depuse la comisie. La dezbateri a 

participat doamna deputat Ana Birchall, în calitate de iniţiator  şi a precizat 

că este de acord cu amendamentele depuse, solicitând  membrilor comisiei 

adoptarea proiectului. 

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

voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi întocmirea unui 

Raport preliminar, cu amendamentele admise în anexă, care să fie 

transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în vederea întocmirii 

raportului comun. 

 



2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificare şi  completarea            

Legii nr.53/2003 – Codul Muncii  (PLx.84/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Intervenţiile legislative 

preconizate au ca scop modificări referitoare la încheierea şi încetarea 

contractului individual de muncă precum şi sporul acordat pentru activitatea 

desfăşurată pe timpul nopţii . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

3. La dezbaterea proiectului  de Lege pentru completarea art.11 din 

Legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri  (PLx. 96/2015) a  luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Intervenţiile legislative vizează 

completarea categoriilor de instituţii publice care au calitatea de beneficiari 

precum şi a domeniilor prevăzute în clasificarea activităţilor din economia 

naţională în care se poate presta muncă necalificată cu caracter ocazional. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    

   

4. La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 - privind sistemul de pensii                 

(PLx. 101/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare reducerea 

stagiului de cotizare realizat în grupa I de muncă la 2 ani  sau dacă stagiul 

realizat este sub 2 ani să se cumuleze cu perioada lucrată în grupa a II-a de 

muncă. Se propune ca la determinarea punctajului lunar să se ia în calcul 

toate veniturile suplimentare asupra cărora s-a calculat şi virat contribuţia de 

asigurări sociale. 



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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.      

 

5.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei  (PLx. 115/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare majorarea cuantumului  lunar al alocaţiei care se stabileşte în 

raport cu indicatorul social de referinţă, diferenţiat după venitul net mediu 

lunar pe membru de familie . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.      

 

6.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului  ( PLx. 116/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare majorarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament.. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

    

7.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 127/2015) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiativa legislativă prevede ca procedura de evaluare a încadrării în condiţii 

speciale muncă să fie făcută periodic, din 5 în 5 ani.. 

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,  domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul 

deputat Vlad Marcoci – secretar, domnul deputat Gheorghe Florin, domnul 

deputat Ovidiu Cristian Iane, domnul deputat Moldovan Iosif şi doamna 

deputat Pană Adriana Doina.       

Au absentat: doamna deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte, domnul 

deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, doamna 

deputat Maria Andreea Paul, doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                  

                         

                  SECRETAR                                                             

    Vlad MARCOCI 

 
 
 
 
 
Întocmit,                                         

                                                                                                 Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      


