
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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 Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr.4c-17/547/08.09.2015 

           pentru femei şi bărbaţi 

    

 

    Proces verbal 

                  al lucrărilor Comisiei din data  de 24, 25 şi 26 august 2015 

 

 

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

lucrările în perioada 24-26 august 2015, având pe ordinea de zi dezbaterea şi 

avizarea următoarelor propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 480/2015) 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat (PLx. 486/2015) 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 489/2015) 

4. Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate 

în urma aplicării Legii nr.118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare          

(PLx. 500/2015) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 

137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare(PLx. 501/2015). 
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 În ziua de 24 august 2015 lucrările comisiei au fost conduse de domnul  

preşedinte Ştefan Petru Dalca. 

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

propunerii legislative privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 480/2015), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  Propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art. 109 din Legea nr.263/2010, 

privind sistemul unitar de pensii, în sensul includerii alături de bănci şi a 

organizaţiilor cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP, fapt ce ar 

reprezenta un beneficiu în favoarea clienţilor, în special pentru cei din mediul 

rural.  

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat (PLx.486/2015), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei măsuri 

similare în ceea ce priveşte ajutorul social, în vederea determinării familiilor 

beneficiare să asigure frecventarea învăţământului obligatoriu de către copiii 

aflaţi în întreţinere.  

Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

 

În ziua de 25 august 2015 lucrările comisiei au fost conduse de domnul  

preşedinte Ştefan Petru Dalca. 

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

propunerii legislative pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 489/2015) Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională.  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea prevederilor art.102 din Legea nr.263/2010, în sensul introducerii 
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unei reglementări conform căreia majorarile anuale ale valorii punctului de 

pensie,  prevăzute de lege , să reprezinte niveluri minime şi în concordanţă cu 

strategia economico-financiară a ţării.  

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 

avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 

 La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate în 

urma aplicării Legii nr.118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare (PLx. 

500/2015), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare eliminarea inegalităţilor salariale tuturor 

categoriilor bugetare care au intrat sub incidenţa Legii nr.118/2010 , în sensul 

restituirii procentului de  25% cu care a fost diminuat cuantumul brut al 

salariilor de bază, inclusiv sproruri , indemnizaţii şi alte drepturi salariale. 

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

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

 

În ziua de 26 august 2015 lucrările comisiei au fost conduse de domnul  

preşedinte Ştefan Petru Dalca. 

Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (PLx.501/2015), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  Propunerea legislativă urmăreşte 

reglementarea discriminării prin asociere, precum şi a hărţuirii psihologice, în 

acord cu jurisprudenţa europeană.Mai sunt prevăzute şi modificări cu privire la 

alegerea Membrilor Colegiului Director al C.N.C.D. şi prevederi referitoare la 

statutul personalului acestei entităţi. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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În cadrul şedinţei au avut loc şi o serie de discuţii cu privire la combaterea 

violenţei asupra femeilor,  în contextul ultimelor evenimente prezentate de către 

presă privind abuzurile la care sunt supuse femeile.În acest sens au fost 

distribuite materiale documentare  referitoare la domeniul  prevenirii şi 

combaterii violenţei de gen. Doamna vicepreşedinte  Liliana Mincă a propus 

organizarea unei consultări cu  reprezentanţi ai societăţii civile pentru 

identificarea celor mai bune soluţii legislative , în aşa fel încât să fie descurajate 

şi combătute violenţele asupra femeilor.  

. 

În zilelele de 24,25 şi 26 august  2015, la lucrările Comisiei au fost 

prezenţi: domnul deputat Ştefan Petru Dalca – preşedinte, doamna deputat 

Liliana Mincă - vicepreşedinte, , doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Viorica Marcu- vicepreşedinte, domnul deputat 

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

deputat Florin Gheorghe  şi domnul deputat Molnar Zsolt .  

 

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

Ludovic Orban, doamna deputat Adriana Doina Pană , doamna deputat Maria 

Andreea Paul  şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora. 

 

 

          PREŞEDINTE                                                      SECRETAR                                      

    Ştefan Petru DALCA                                          Gheorghe FIRCZAK 

 
                                                                                               

 
 

       Întocmit,                                                          
  

                                  Consilier  parlamentar 
                        Maria Eugenia Barna                    
 


