
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse                      Nr.4c-17/245/10.02.2015 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 

SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei  

din data  de 3 februarie  2015 

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

lucrările în ziua de 3 februarie 2015, având pe ordinea de zi  dezbaterea şi 

avizarea următoarelor  proiecte de lege şi  propuneri legislative : 

1. Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu  

privire la actele de stare civilă  (PLx.540/2014) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din 

Legea privind venitul minim garantat  nr.416/2001  (PLx.543/2014)        

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură 

salarială ale personalului plătit din fonduri publice  ( Plx. 546/2014) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei  Guvernului 

nr.15/2014  pentru  modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă  (PLx.553/2014)        

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014  



privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România  (PLx.555/2014) 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.20  din Ordonanţa 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare  (PLx. 557/2014) 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 

60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006  ( PLx.564/2014) 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi 

pentru modificarea art. 101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx.576/2014) 

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

privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx.580/2014) 

10. Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale ( PLx.586/2014) 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.179 din 

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

PLx.591/2014) 

12. Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi ( 

Plx.600/2014) 

 

  

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 completarea art.41 din  

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare  civilă   (PLx.540/2014) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 



pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi  care sunt sesizate  în fond, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională.Membrii Comisiei au examinat iniţiativa 

legislativă, expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului României 

şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

2.La dezbaterea propunerii legislative  pentru modificarea şi 

completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001   

(PLx.543/2014)   a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare.  Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată  în 

fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au 

examinat propunerea legislativă, expunerea de motive şi avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

3.La dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la 

veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice  

( PLx. 546/2014) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată  în 

fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au 

examinat propunerea legislativă, expunerea de motive şi avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ.  

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.15/2014  pentru  modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 



pentru Ocuparea Forţei de Muncă ( PLx. 553/2014) a luat cuvântul 

domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială care este sesizată  în fond, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, 

expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ .  

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

5. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 

străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind regimul străinilor în România 

(PLx.555/2014) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

transmis  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care sunt sesizate  în fond, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege , 

expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

6. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.20  

din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea  tuturor formelor de discriminare (PLx. 557/2014) a luat 

cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  care este 

sesizată  în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.Membrii 

Comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, punctul de 

vedere al Guvernului României şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 



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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

7. La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 

2006  ( PLx.564/2014) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care este 

sesizată  în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.Membrii 

Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, punctul 

de vedere al Guvernului României şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

8. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea 

unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de 

asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea 

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

handicap (PLx. 576/2014) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat 

obiectul de  reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  şi Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci care sunt sesizate  în fond, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, 

expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

9. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

(Plx 576/2014) a luat  cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare . Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată  în 



fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.Membrii Comisiei au 

examinat proiectul de lege, expunerea de motive şi avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

10.  La dezbaterea Proiectului de Lege privind pensiile 

ocupaţionale( PLx.586/2014) a luat cuvântul  domnul  preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare  . Comisia a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care 

este sesizată  în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

punctul de vedere al Guvernului României şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil. 

11. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de  

pensii publice ( PLx.591/2014) a luat  cuvântul domnul  preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare . Comisia a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care 

este sesizată  în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.Membrii 

Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, punctul 

de vedere al Guvernului României şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil. 

12. La dezbaterea propunerii legislative privind drepturile copiilor 

cu  dizabilităţi  ( PLx.600/2014) a  luat  cuvântul domnul  preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare . Comisia a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care 

este sesizată  în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 



Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

punctul de vedere al Guvernului României şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

 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 Viorica Marcu - vicepreşedinte ,doamna 

deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, domnul deputat Firczak 

Gheorghe – secretar ,domnul deputat Molnar Zsolt şi doamna deputat Pană 

Adriana Doina. 

Au absentat: domnul deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea 

Gheorghe Drăghici,  domnul deputat Gheorghe Florin, domnul deputat Vlad 

Marcoci – secretar şi doamna deputat Maria Andreea Paul şi doamna deputat 

Cristina Ancuţa-Pocora. 

       

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                

                    

    SECRETAR   

 Gheorghe FIRCZAK 

 
  

 
 
 
Întocmit,                                                          

  
            Consilier  parlamentar 
            Maria Eugenia Barna                    
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