
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                    Nr. 37/236/04.03.2013 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din data  de 26 martie 2013 
 

În proiectul ordinii de zi din data de 26 martie 2013 au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea 

şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 81/2013); 

  

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea 

titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi 

Statele Unite ale Americii (PLx. 82/2013); 

 

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea 

salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din 

acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PLx. 85/2013). 

 

La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, domnul Ion Gibescu, director; 
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- din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Fănel Mitea, director; 

- Ministerul Sănătăţii deşi invitat, nu a fost prezent la dezbateri însă a înaintat 

un punct de vedere în scris; 

- Ministerul Educaţiei Naţionale deşi invitat, nu a fost prezent la dezbateri. 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă, care a declarat 

deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de 

convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot 

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

 

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PLx. 81/2013), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul ca personalul de conducere, de îndrumare şi de control să poată fi degrevat 

parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale din învăţământ. 

Totodată, şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din 

învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii 

sistemului de învăţământ vor fi degrevate parţial de norma didactică. 

 

 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, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de 

Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii (PLx. 

82/2013), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 

prin care titlurile oficiale de medic specialist eliberate în Australia Canada, Israel, 

Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii în una din specialităţile medicale clinice 

şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi 
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farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, să fie echivalate cu Certificatul 

de medic specialist, eliberat de Ministerul Sănătăţii, în vederea exercitării profesiei pe 

teritoriul României. 

 

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, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar 

în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare (PLx. 85/2013), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare promovarea unor măsuri 

legislative prin care să se prevadă menţinerea, începând cu data de 1 ianuarie 2013, 

a drepturilor salariale ale personalului bugetar la nivelul lunii decembrie 2012, 

precum şi a celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar. 

 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a dat cuvântul domnului Fănel Mitea, 

director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Domnul director şi-a exprimat susţinerea pentru varianta iniţială adoptată de 

către Guvernul României şi de către Senat. 

 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a dat cuvântul domnului Ion Gibescu, 

director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice care, de asemenea, şi-a exprimat susţinerea pentru varianta iniţială 

adoptată de către Guvernul României şi de către Senat. 

 

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

proiectului de Lege. 

 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările Comisiei. 
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În ziua de 26 martie 2013, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalca - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, domnul 

deputat Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat Vlad Marcoci - secretar, 

doamna deputat Viorica Marcu şi domnul deputat Molnar Zsolt,  

Au absentat: domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat 

Florin Gheorghe, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Adriana Doina 

Pană, doamna deputat Maria Andreea Paul şi doamna deputat Cristina Ancuţa 

Pocora. 

 

 

 

          PREŞEDINTE                                                        
 

         Liliana MINCĂ                  
  

                      SECRETAR   
 

                                                                       Gheorghe Firczak 
 

 

 

 
                                                                          

            Şef birou – consilier parlamentar 
 Lucia Cornelia LEPĂDATU 
                                                                                                                                                              Întocmit,                                                                 
                                   Expert parlamentar 
                                                                                                                                                  Andrei-Alexandru CHITIC      
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