
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

 
  Comisia pentru egalitatea de şanse        Nr.4c-17/1173/27.02.2017 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 20 februarie  2017 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 20 februarie 2017, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1. Propunere legislativă privind parteneriatul civil  (PLx. 498/2016) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 

zilieri (PLx. 518/2016) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniile educaţiei, cercetării, form ării profesionale şi 

sănătăţii (PLx. 12/2017) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării for ţei de muncă (PLx. 27/2017) 



5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei şi sportului nr.69/2000 (PLx. 28/2017) 

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

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 32/2017) 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 33/2017) 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.110 din Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat (PLx. 39/2017) 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în 

mediul rural" (PLx. 46/2017) 

10. Proiect de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice 

locale din comune, oraşe şi municipii a compartimentului de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale (PLx. 51/2017) 

11. Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul func ţionarilor publici (PLx. 53/2017) 

12. Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 55/2017) 

13. Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de 

prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down (PLx. 60/2017) 

14. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap             

(PLx. 61/2017) 

15. Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PLx. 62/2017) 

16. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap           

(PLx. 64/2017) 



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

sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 67/2017) 

18. Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat  (PLx. 78/2017) 

19. Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protec ţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

(PLx. 81/2017) 

20. Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea 

nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 83/2017) 

21. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 86/2017) 

22. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 87/2017) 

23. Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - 

Codul Muncii  (PLx. 90/2017) 

24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului 

scial nr.62/2011 (PLx. 99/2017) 

25. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

(PLx. 101/2017) 

 

 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Oana – Mioara Bîzgan 

Gayral 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 privind parteneriatul civil    

(PLx. 498/2016)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare.  Inițiativa legislativă reglementează cadrul legal şi efectele 

juridice ale parteneriatului civil, ca alternativă la căsătorie. La dezbateri a 

participat din partea CNCD domnul preşedinte Csaba Ferenc Asztalos şi 

domnul Florin Buhuceanu, preşedinte executiv al Asociaţiei ACCEPT, care 

au avut intervenţii în favoarea  propunerii legislative şi au solicitat un aviz 

favorabil. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, amânarea 

proiectului cu o săptămână. 

 

2.  La  dezbaterea proiectului de lege  pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri (PLx. 518/2016) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Inițiativa legislativă are 

ca obiect de reglementare activitatea zilierilor în domeniul creşterii 

animalelor. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

3.  La  dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, form ării 

profesionale şi sănătăţii (PLx. 12/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege  are ca obiect de 

reglementare clarificarea cadrului normativ privind învăţământul special 

integrat, eficientizarea relaţiilor contractuale ale directorilor din şcoli,  

operaţionalizarea dublei specializări, admiterea în liceu şi a examenului de 

bacalaureat. 



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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

4. La  dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării for ţei de muncă (PLx. 27/2017) a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare revizuirea unor măsuri de stimulare a ocupării 

forţei de muncă, cu impact pozitiv asupra pieţei muncii. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.  

  

5. La  dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei şi sportului nr.69/2000 (PLx. 28/2017) a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare extinderea cadrului de aplicare a legii în 

scopul realizării reformei în domeniul politicii sociale comune în problema 

persoanelor cu nevoi speciale . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

6. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

(PLx. 32/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă reglementează modificări privind 

procedura de stabilire a valorii punctului de pensie ca procent din caştigul 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asig sociale de stat,   

respectiv 40% din 1 ian 2017 şi 45 % din 1 iulie 2017. 



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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

7. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.17 din 

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

( PLx. 33/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă reglementează majorarea pensiilor foştilor 

membri cooperatori din agricultură la 500 lei, prin acordarea unei 

indemnizaţii sociale . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

8. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.110 din 

Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat  (PLx. 39/2017)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativa legislativă reglementează modificări privind recalcularea pensiilor 

militare de stat prin introducerea unor excepţii de la reglementările actuale.  

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

9. La  dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Programului       

" Case sociale în mediul rural "(PLx. 46/2017)  a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă 

reglementează cadrul legal pentru înfiinţarea programului  Case sociale în 

mediul rural, condiţiile de acordare şi închiriere. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

  

10.  La  dezbaterea proiectului de Lege privind înfiin ţarea, la nivelul 

administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii a 



compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale        

(PLx. 51/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă reglementează înfiinţarea la nivelul 

administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii, a 

Compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

11. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.100 din 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici                  

(PLx. 53/2017)   a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă reglementează interzicerea reducerii 

posturilor ocupate de funcţionarii publici, cu obligaţia îndeplinirii 

cumulative a unor condiţii,  în caz de reorganizare a instituţiei. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

12. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.24 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 55/2017) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativa legislativă reglementează rezolvarea situaţiilor în care beneficiarii 

indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor au achitat obligaţiile fiscale asupra 

veniturilor realizate . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

13. La  dezbaterea proiectului de Lege  privind reglementarea serviciilor 

integrate de prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down    



(PLx. 60/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă reglementează cadrul legislativ care să 

asigure servicii speciale de protecţie a persoanelor cu sindrom Down şi 

înfiinţarea Centrelor de Asistenţă Down. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

14. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

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

handicap (PLx. 61/17) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă reglementează acordarea unor 

prestaţii sociale pentru adultul cu handicap precum şi actualizarea anuală a 

acestora în funcţie de salariul minim pe economie. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

15 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.2 din 

Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice    

(PLx. 62/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă reglementează înfiinţarea la nivelul 

fiecărui judeţ, în coordonarea consiliului judeţean, a câte unui cămin pentru 

persoane vârstnice. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

16 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

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

handicap (PLx. 64/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă reglementează acordarea de 

scutiri de la plata impozitului şi a timbrului de mediu pentru un autoturism 



neadaptat, aparţinând însoţitorului persoanei cu handicap grav sau accentuat, 

rudă de gradul I al acesteia . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

17 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 67/2017) a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativa legislativă reglementează includerea în categoria beneficiarilor 

pensiei de invaliditate şi a persoanelor care desfăşoară activităţi de 

voluntariat în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

18 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.8 din 

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PLx. 78/2017) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativa legislativă reglementează acordarea ajutorului social şi persoanelor 

din zonele necooperativizate, care au vârsta de pensionare dar nu beneficiază 

de alte forme de asigurare socială . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

19. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.58 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx. 81/2017) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă 

reglementează includerea în categoria beneficiarilor drepturilor de asistenţă 

şi îngrijire la domiciliu pentru copiii cu diabet din grupa de vârstă 0-14 ani , 

care se încadrează în gradul de handicap grav. 



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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

20. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea pct.38 din 

anexa nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx. 83/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă reglementează extinderea 

categoriei de personal încadrată în condiţii speciale de muncă, şi la cel care 

desfăşoară activităţi de curăţare a tancurilor şi rezervoarelor care conţin 

substanţe periculoase. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

21 . La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor  (PLx. 86/2017)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativa legislativă reglementează modificări privind acordarea 

indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în diferite situaţii ale 

beneficiarului concediului de creştere a copilului . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

22 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) 

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

(PLx. 87/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă reglementează reducerea vârstei standard 

de pensionare  fără penalizare , pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 

de ani în zonele afectate de poluare în  Câmpia Turzii şi pe o rază de 8 km în 

jurul acestei localităţi . 



 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

23 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.139 din 

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx. 90/2017)  a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă 

reglementează situaţia în care o zi de sărbătoare legală liberă nelucrătoare  

coincide cu cea de repaus săptămânal, să se efectueze în următoarea zi 

lucrătoare . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

24. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii dialogului scial nr.62/2011 (PLx. 99/2017)  a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă 

reglementează componenţa comisiilor de dialog social, în sensul ca din 

acestea să facă parte şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

25. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.52 

/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri (PLx. 101/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă reglementează 

includerea activităţii asociaţiilor de proprietari în munca necalificată cu 

caracter ocazional.  

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 



 

  În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Oana-Mioara Bîzgan Gayral – preşedinte, domnul deputat Bulai 

Iulian–  vicepreşedinte, domnul deputat Petre Florin Manole, domnul 

deputat Ion Cupă – vicepreşedinte, doamna deputat  Mara Mareş - secretar,  

doamna deputat Mara-Daniela Calista, doamna deputat Éva-Andrea Csép, 

domnul deputat Claudiu-Augustin Ilişanu, doamna deputat Victoria Longher 

şi domnul deputat Răzvan-Ilie Rotaru . 

 

Au absentat: doamna deputat Marina-Adelina Coste şi doamna 

deputat  Alexandra-Corina Bogaciu. 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                            SECRETAR               

 Oana -Mioara BÎZGAN GAYRAL                         Mara MARE Ş                                                 

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


