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Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 4c-17/667/17.11.2015 

          pentru femei şi bărbaţi 

 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 10 noiembrie  2015 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 10 noiembrie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea 

nr.217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

(PLx. 719/2015) 

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

sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 720/2015) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştin ţei 

pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov din 1987 nr.341/2004       

(PLx. 721/2015) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art. 9² din Legea recunoştin ţei 

pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie                    

1987 nr.341/2004  (PLx. 725/2015) 



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

privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 729/2015) 

6. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din 

mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale       

(PLx. 730/2015)  

7.Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de 

muncă  (PLx. 731/2015) 

8. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) art.88 din Legea  

nr.53/2003, Codul Muncii, republicată (PLx. 734/2015) 

9. Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE in domeniul 

muncii – repausul săptămânal  (PLx. 735/2015) 

10. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Legea 

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

(PLx. 779/2015) 

 

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 proiectului  de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) 

din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie (PLx. 719/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare  

modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 în sensul stabilirii unui 

termen de cel mult 72 de ore pentru judecarea cererilor pentru emiterea 

ordinului de protecţie. Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond, 

împreună cu   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Membrii Comisiei 

au examinat  proiectul de lege, expunerea de motive şi avizul Consiliului 

Legislativ. 



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

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat şi 

întocmirea  unui Raport preliminar. 

 

2.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 720/2015) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.263/2003 privind sistemul unitar de pensii publice în sensul că femeile 

care au realizat stagiul complet de cotizare, au născut cel puţin 3 copii şi i-au 

crescut până la vârsta de 10 ani, să beneficieze de reducerea vârstei standard 

de pensionare. 

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 recunoştin ţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 

1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 

1987 nr.341/2004  (PLx. 721/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de 

reglementare acordarea de reparaţii morale şi materiale persoanelor 

persecutate din motive politice în legătură cu revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului –Lupeni, din 2-3 august 1977. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

4.  La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art. 9² din Legea 

recunoştin ţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 

pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 



1987 nr.341/2004  (PLx. 725/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

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

reglementare  modificarea termenului în care vor putea fi comunicate 

soluţiile de către Comisia cu atribuţii în eliberarea certficatului de Luptător 

cu Rol Determinant, de la 45 de zile la 120 de zile lucrătoare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

5. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

(PLx. 729/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2003, preconizîndu-se  reglementarea situaţiilor generate de 

sumele încasate necuvenit de către moştenitori, după data decesului 

pensionarului, precum şi stabilirea modalităţilor de eliberare a adeverinţelor 

care atestă încadrarea persoanelor în funcţie de activitatea desfăşurată în 

grupele I şi II de muncă. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil 

 

6.   La dezbaterea proiectului de Lege privind sprijinul acordat copii lor şi 

tinerilor din mediul rural pentru continuarea studi ilor liceale şi 

profesionale (PLx. 730/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de 

reglementare  crearea cadrului juridic necesar pentru  sprijinirea materială a 

copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi 

profesionale . 

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

voturi,  întocmirea unui aviz favorabil.   

 



7. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii 

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

ocupării for ţei de muncă  (PLx. 731/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca 

obiect de reglementare instituirea unor măsuri în vederea protecţiei 

persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi 

adaptării for ţei de muncă la cerinţele pieţei muncii. 

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

voturi,  întocmirea unui aviz favorabil.   

 

8.  La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea alin.(1) 

art.88 din Legea  nr.53/2003, Codul Muncii, republicată                    

(PLx. 734/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare  inițiativa 

legislativă are ca obiect de reglementare eliminarea unei discriminări în ceea 

ce priveşte salariaţii români, angajaţi de agenţii de muncă temporară din 

România, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al 

UE, faţă de salariaţii străini care îşi desfăşoară activitatea în ţara noastră. 

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

voturi,  întocmirea unui aviz favorabil.   

 

9.   La dezbaterea propunerii legislative pentru adoptarea directivei UE 

in domeniul muncii – repausul săptămânal  (PLx. 735/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea perioadei de 

repaus minim săptămânal la 24 de ore, prin transpunerea Art.5 paragraf 1 din 

Directiva 2003/88/CE. 

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

voturi,  întocmirea unui aviz favorabil.   

 



10.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al 

art.65 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

persoanelor cu handicap  (PLx. 779/2015) a luat cuvântul domnul 

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

obiect de reglementare  modificarea prevederilor alin (1)  al art.65 acordarea 

dreptului la locurile de parcare şi mijloacelor de transport ale celor care 

transportă persoane cu handicap. 

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

voturi,  întocmirea unui aviz favorabil.   

 

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Podaşcă - vicepreşedinte, doamna 

deputat Viorica Marcu - vicepreşedinte,  domnul deputat Gheorghe Firczak – 

secretar, domnul deputat Gheorghe Florin, domnul deputat Zsolt Molnar şi 

doamna Adriana-Doina Pană. . 

Au absentat: domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, domnul 

deputat Ludovic Orban, domnul Marcoci Vlad, doamna deputat Maria 

Andreea Paul, doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora  . 

 

            PREŞEDINTE                                         SECRETAR                              

      Ştefan Petru DALCA                           Gheorghe FIRCZAK                               

 
 
 
 
 
Întocmit,                                         

                                                                                               Consilier  parlamentar     
           Maria Eugenia Barna      


