
  

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 4c-17/410/25.03.2015 

          pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 17 martie  2015 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 17 martie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea  Legii 

nr.95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx.87/2015) 

2. Propunere legislativă  pentru modificarea  art.87 din Legea 

nr.263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice   (PLx.89/2015)        

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

privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 131/2015) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.169  din  Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 133/2015) 



5. Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 136/2015) 

6. Proiect de Lege pentru modificarea  art.4 alin.(2) din Legea  

nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre 

militare active,  îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 

1944 – 31 decembrie 1961  (PLx. 138/2015) 

7.   Propunere legislativă pentru modificarea  alin.(1) al art.3 din Legea              

 nr.61/1993  privind alocaţia de stat pentru copii  (PLx. 146/2015) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii 

nr.380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul de pensii publice (PLx.157/2015) 

9. Propunere legislativă privind gra ţierea unor pedepse                                        

privative de libertate (PLx.158/2015)  

10. Propunere legislativă pentru  modificarea şi completarea Legii    

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(PLx.162/2015) 

11.  Propunere legislativă pentru  completarea Legii nr.76/2002 privind     

sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă 

(PLx.167/2015) 

12. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul fiscal și protecției sociale (PLx.170/2015) 

13. Proiect de Lege pentru completarea art.165 din  Legea nr.263/2010  

privind sistemul unitar de pensii publice(PLx.173/2015)  

14. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul 

Muncii (PLx.174/2015) 

15. Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap 

(PLx.181/2015) 

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

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx.182/2015) 



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

sistemul unitar de pensii publice (PLx.184/2015) 

 

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 propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.87/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  

modificări în vederea asigurării, în mod gratuit, pentru femeile însărcinate, a 

tuturor consultaţiilor, investigaţiilor şi tratamentelor necesare unei evoluţii 

normale a sarcinii . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

2.   La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea  art.87 din 

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

(PLx.89/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Intervenţiile legislative preconizate au ca scop  modificarea 

art.87 astfel încât soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art .85 şi art.86 să primească pensia de urmaş pe o perioadă  de 

12 luni, faţă de 6 luni cât este în prezent. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

3.   La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea  şi completarea 

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



(PLx. 131/2015) a  luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Intervenţiile legislative vizează abrogarea tabelului 1 care 

cuprinde reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care 

au realizat stagiul de cotizare în grupa I de muncă şi modificarea art.55 prin 

includerea acestora în cuprinsul tabelului nr.2, astfel încât de reducerea 

vârstei standard de pensionare să beneficieze si persoanele care au desfăşurat 

activităţi în grupa I de muncă pe o perioadă mai mică de 6 ani. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    

   

4.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.169  din  

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

(PLx. 133/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare eliminarea 

excepţiilor prevăzute la alin.(2) şi (3) pentru persoanele care au desfăşurat 

activităţi în condiţiile speciale în grupele I şi II de muncă potrivit  legislaţiei 

anterioare datei de 1 aprilie 2001, recalcularea drepturilor urmând să se 

realizeze fără acordarea unor drepturi retroactive 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.      

 

5.  La dezbaterea  proiectului de Lege pentru completarea art.170 din     

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

136/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Propunerea legislativă prevede aplicarea indicelui de corecţie 

prevăzut la art.170 şi pensiilor de invaliditate, la data transformării acestor 

pensii  în pensii pentru limită de vârsta.Acesta se aplică o singură dată la 

înscrierea iniţială la pensie , respectiv 43,3% din câştigul salarial mediu brut 



realizat  şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la 

pensie, actualizat cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.      

 

6.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea  art.4 alin.(2) 

din Legea  nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru 

fostele cadre militare active,  îndepărtate abuziv din armată în perioada 

23 august 1944 – 31 decembrie 1961  ( PLx. 138/2015) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea 

legislativă prevede majorarea cuantumului indemnizaţiei acordate la nivelul 

câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

    

7.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea  alin.(1) al 

art.3 din Legea  nr.61/1993  privind alocaţia de stat pentru copii   (PLx. 

146/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare  majorarea 

cuantumului alocaţiei de stat pentru copii care se stabileşte în raport cu 

indicatorul social de referinţă. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.    

   

8. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul de pensii publice  ( PLx. 157/2015) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea 



legislativă are ca obiect de reglementare includerea în cuprinsul Tabelului 

nr.1  şi a situaţiilor în care stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă 

este mai mic de 6 ani. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

9. La dezbaterea propunerii legislative privind gra ţierea unor pedepse   

privative de libertate ( PLx. 158/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

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

reglementare graţierea unor pedepse pentru persoanele condamnate care au 

săvârşit infracţiuni care nu reprezintă un pericol social ridicat . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

10. La dezbaterea propunerii legislative pentru  modificarea şi 

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

( PLx. 162/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea 

pensiei de urmaş pe toată perioada de handicap de orice grad, indiferent de 

forma de angajare a persoanei cu handicap, tratament balnear gratuit, 

creşterea punctajelor anuale  pentru persoanele încadrate în grad de handicap 

care au desfăşurat activităţi în grupa de muncă I sau II, ale căror drepturi au 

fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

11. La dezbaterea propunerii legislative pentru  completarea Legii 

nr.76/2002 privind   sistemul asigurărilor  de şomaj şi stimularea forţei 

de muncă ( PLx. 167/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 



obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare instituirea unei indemnizaţii de şomaj pentru persoanele cu o 

vechime neîntreruptă în muncă de cel puţin 35 de ani, care se va acorda de la 

data depunerii cererii  şi până la îndeplinirea condiţiilor de  pensionare 

pentru limită de vârstă. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

12.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul fiscal și protecției sociale ( PLx. 

170/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Intervenţiile legislative preconizate au ca scop modificarea 

Legii nr.448/2006 în sensul scutirii reprezentanților legali ai copiilor cu 

handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe clădire și teren, 

precum și de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș și 

motocicluri, adaptate handicapului . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

13.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.165 din  

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

173/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Intervenţiile legislative preconizate au ca scop modificarea 

Legii nr.263/2010 în sensul respectării principiului contributivității fiecărei 

persoane prin evidențierea tuturor sporurilor pentru condiții speciale care 

trebuiesc avute în vedere la stabilirea punctajelor lunare. 

 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   



14.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.53/2003 privind Codul Muncii  ( PLx. 174/2015) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.53/2003 

Codul Muncii în sensul asigurării unei mai bune mobilități a angajaților pe 

piața muncii . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

15.  La dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor 

cu handicap ( PLx. 181/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare înființarea Fondului național pentru reabilitarea persoanelor cu 

handicap, având ca obiectiv principal colectarea și gestionarea sumelor 

provenite din taxele achitate de angajator. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

16.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

182/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Intervenţiile legislative preconizate au ca scop modificarea 

Legii nr.263/2010 în sensul ca perioadele de vechime în muncă mai mici de 

6 ani realizate în grupa I și II de muncă anterior datei de 1 aprilie 2001 să fie 

considerate stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, astfel încât 

persoanele să poată beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   



17. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx. 184/2015) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.263/2010 în sensul ca soțul supraviețuitor să aibă dreptul la o sumă egală 

cu 50% din pensia soțului decedat cumulată cu pensia proprie . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

  

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 

domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Vlad Marcoci 

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

Doina.       

Au absentat: doamna deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte, domnul 

deputat Ludovic Orban, domnul deputat Gheorghe Florin,domnul deputat 

Mircea Gheorghe Drăghici,  doamna deputat Maria Andreea Paul, doamna 

deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

 

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                  

                      

                     SECRETAR                                                             

    Gheorghe FIRCZAK 

 
 
Întocmit,                                         

                                                                                                 Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      


