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Comisia pentru egalitatea de şanse                      Nr. 37/260/09.04.2014 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 

Proces verbal 

al lucrărilor Comisiei  

din data  de 8 aprilie 2014 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 8 aprilie 2014, având pe ordinea de zi 
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative : 
          

1.Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea 
TITLULUI XV-„ Răspunderea civilă a personalului medical şi a 
furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” al 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii -  Plx 146/2014 

2.Propunere legislativă privind  modificarea  Legii nr.152/1998, 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe- Plx 147/2014 

3.Propunere legislativă pentru completarea art.55 al  Legii 
nr.263/2010 , privind sistemul unitar de pensii publice- Plx 149/2014 

4.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 150/2014 

5.Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an şcolar 
– Zi liberă pentru părinţi - Plx 170/2014 



6.Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a 
învăţământului profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice – Plx 
172/2014 

7.Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea 
nr.226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele 
cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23  
august 1944- 31 decembrie 1961 – Plx 174/2014 
 
 

Şedinţa a fost condusă de doamna  preşedinte Liliana Mincă,  care a 
declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
         

1.La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea  şi 
completarea TITLULUI XV-” Răspunderea civilă a personalului 
medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi 
farmaceutice” al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
-  Plx 146/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în sensul 
elaborării unei noi legi a malpraxisului medical  care să rezolve  problemele 
de celeritate a plângerilor şi problemele de inechitate din acest domeniu. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil  . 

 
2.La dezbaterea propunerii legislative privind  modificarea  Legii  

nr.152/1998, înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe- Plx 
147/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare rezolvarea problemei 
locative a tinerilor, în sensul ca vânzarea către titularii contractelor de 
închiriere a locuinţelor ANL să se facă cu plata preţului în rate lunare, cu 
valoare minimă de 450 lei, pe o perioadă de 25-30 de ani, direct către ANL.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 

 
3.La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.55 al  

Legii nr.263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice- Plx 
149/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorii  
propun  modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice în sensul că femeile care au realizat stagiul complet de cotizare au 



dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de 
pensionare cu un an pentru fiecare copil născut. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil  . 

 
4.La dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice 
– Plx 150/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare . 
Prin această propunere legislativă  iniţiatorii doresc modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în sensul că activitatea 
reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale să fie considerată 
loc de muncă ce se desfăşoară în condiţii speciale . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil . 

 
5. La dezbaterea proiectului de Lege privind declararea zilei de 

început de an şcolar – Zi liberă pentru părinţi - Plx 170/2014 doamna 
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare . Iniţiatorul propune 
declararea primei zi a anului şcolar ca zi liberă pentru părinţi . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  favorabil .  

 
6. La dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri de  

stimulare a învăţământului profesional, universitar şi a cercetării 
ştiinţifice - Plx 172/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de 
reglementare .  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
acordarea  de stimulente fiscale  întreprinzătorilor care încheie contracte 
pentru finanţarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare şi posibilitatea 
deducerii cheltuielilor efectuate pentru acordarea de burse elevilor  şi 
studenţilor care urmează o formă de şcolarizare sau perfecţionare acreditată.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil  . 

 
7. La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea art.1 

din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi materiale 
pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în 
perioada  23 august 1944- 31 decembrie 1961  - Plx 174/2014 doamna 
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare .  Iniţiatorii propun  



modificarea Legii nr.226/2011 în sensul eliminării limitării recunoaşterii 
dreptului la reparaţii morale şi materiale doar pentru persoanele combatante 
în cadrul armatei regale române. Doamna preşedinte Liliana Mincă a propus 
acordarea unui aviz favorabil având în vedere numărul mic de persoane 
aflate în această situaţie. 

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 

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  şi domnul deputat Molnar Zsolt. 

Au absentat: domnul deputat  Draghici Mircea Gheorghe , domnul 
deputat Gheorghe Florin, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat 
Maria Andreea Paul, doamna deputat Viorica Marcu, doamna deputat Pană 
Adriana Doina  şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

         

 

        PREŞEDINTE                                                       

       Liliana MINCĂ                  

 

                         SECRETAR  

                                                                      Gheorghe FIRCZAK 

    
 
       
 
 Întocmit,                                                                          

        Consilier  parlamentar 
        Maria Eugenia Barna                    
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