
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 300/ 08.04.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din ziua de 31 martie 2010 
   

 
 
   Miercuri, 31 martie 2010 
 
           În  proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari (PL.x36/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea 

Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale (PL.x 

91/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

"Legii administraţiei publice locale nr.215/2001" (PL.x 21/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea 

Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului (PL.x 

87/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind exercitarea profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali 

generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România (Pl.x 92/2010); 
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6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 

83/2010); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 

şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 88/2010); 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 

şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 89/2010); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Legea 

nr.155/2009 (Pl.x 90/2010). 

 
   Miercuri, 31 martie 2010 
 
   Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările 

Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a 

fost îndeplinită. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Apărării Naţionale (M.Ap.N.), domnul Mihai Vasile-

Ozunu - Secretar de stat, domnul locotenent colonel Paul Nenciu-Avram - 

consilier juridic, şef birou; 

- din partea Ministerului Administraţie şi Internelor (M.A.I.), doamna Irina 

Alexe-Secretar de stat; 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.), 

doamna Gabriela Mateescu – director şi doamna Maria Bundaru, inspector; 

 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor 

voluntari (PL.x36/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 

384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, intervenţiile legislative vizând 
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creşterea limitei maxime de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii sau 

gradaţii voluntari, de la 40 la 50 de ani. 

Domnul Secretar de stat Vasile-Ozunu Mihail,  a precizat că Ministerul Apărării 

Naţionale consideră inoportună o nouă mărire a limitei maxime de vârstă privind 

menţinerea în activitate a soldaţilor şi gradaţilor voluntari având în vedere faptul că în 

data de 22 februarie 2010, Senatul, în calitate de Cameră Decizională, a adoptat 

proiectul de lege prin care limita de vârstă a fost majorată de la 40 la 45 de ani, în cazul 

acestei categorii de personal militar. De asemenea, domnia sa a precizat că vârsta de 

45 de ani este vârsta maximă până la care categoria de personal militar în discuţie 

poate să-şi îndeplinească în condiţii optime atribuţiile, atât cele de luptători, cât şi cele 

de specialişti. 

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

propunerii legislative. 

La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr.124/2000 privind structura 

personalului Curţii Constituţionale (PL.x 91/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, în sensul 

prevederii posibilităţii încadrării ca personal auxiliar de specialitate numai a persoanelor 

cu studii juridice sau în ştiinţe administrative; de asemenea se propune asimilarea, ca 

rang şi salarizare, cu magistraţii asistenţi, şi a personalului de specialitate cu studii în 

ştiinţe administrative. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative (3 voturi „pentru”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

doamna deputat Gratiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia Ana Varga, restul 

„împotrivă”). 

La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea "Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001" (PL.x 21/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea  Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul diminuării procentajului deţinut de cetăţenii aparţinând unei 
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minorităţi naţionale de la 20 %, cât este în prezent, la 15 %, privind dreptul acestora de 

a folosi limba maternă în relaţia cu autorităţile administrative. 

Doamna Secretar de stat Irina Alexe a precizat că Guvernul nu susţine 

propunerea legislativă, întrucât se încalcă anumite prevederi din Legea nr. 282 din 24 

octombrie 2007, pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, 

adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative (un vot „pentru”- domnul deputat Gheorghe Firczak, restul 

„împotrivă”). 

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

propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr.340/2004, republicată, 

privind prefectul şi instituţia prefectului (PL.x 87/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, în sensul stabilirii 

condiţiilor privind studiile de specialitate pentru funcţiile de secretar şi director al 

cancelariei prefectului, precum şi de şef al oficiului prefectural, astfel: 

¤ studii superioare cu profil juridic sau ştiinţe administrative pentru persoanele 

numite în funcţia de secretar al cancelariei prefectului; 

¤ studii superioare de specialitate în domeniul juridic, economic, ştiinţe 

politice sau administrative pentru persoanele numite în funcţiile de director 

coordonator al activităţii prefectului şi de şef al oficiului prefectural. 

Doamna Secretar de stat Irina Alexe a precizat că Guvernul nu susţine 

propunerea legislativă, întrucât aceasta este nemotivată şi nejustificată. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative (3 voturi „pentru”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

doamna deputat Gratiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia Ana Varga, restul 

„împotrivă”). 

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

legislative privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România 

(Pl.x 92/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.  
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transpunerea în totalitate a 

prevederilor Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, invocând articolul 63 în 

sensul ca statele membre au avut obligaţia ca până la 20 octombrie 2007 să se 

conformeze. 

Ministerul Sănătăţii, deşi invitat, nu s-a prezentat la dezbateri, dar a trimis, în 

scris, punctul de vedere asupra propunerii legislative. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale (Pl.x 83/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 

preconizându-se îmbunătăţirea condiţiilor pentru copii, beneficiari ai pensiei de urmaşi.  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat 

că nu susţine propunerea legislativă, întrucât este important să se asigure un tratament 

nediscriminatoriu în ceea ce priveşte stabilirea, calculul şi plata drepturilor de pensie 

pentru toate categoriile de pensionari.  

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

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 

88/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu art.II, a 

Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 

şi alte drepturi de asigurări sociale, intervenţia legislativă având drept scop asigurarea 

aplicării prevederilor privind recalcularea pensiilor anticipate şi a pensiilor anticipate 

parţiale şi în perioada de până la data de 1 ianuarie 2011, dată la care se pot aplica 

efectiv prevederile din Legea nr.273/2009. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat 

că susţine propunerea legislativă, întrucât aceasta acoperă un vid legislativ. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

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

legislative privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 89/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu art. II a 

Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 

şi alte drepturi de asigurări sociale, intervenţia legislativă având drept scop asigurarea 

aplicării prevederilor privind recalcularea pensiilor anticipate şi a pensiilor anticipate 

parţiale şi în perioada de până la 1 ianuarie 2011, dată la care se pot aplica efectiv 

prevederile din Legea nr.273/2009. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat 

că susţine propunerea legislativă. 

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

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Legea nr.155/2009 (Pl.x 90/2010). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin 

Legea nr.155/2009, în sensul devansării termenelor de aplicare prevăzute de acest act 

normativ. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat 

că nu susţine propunerea legislativă, având în vedere că aceasta implică majorarea 

cheltuielilor bugetare. 

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

propunerii legislative. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În ziua de 31 martie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, 
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doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–vicepreşedintă, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, domnul deputat 

Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela 

Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin 

Severus Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana 

Varga. 

A absentat doamna deputat Carmen Axenie. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                  

                  SECRETAR   
 

                                                          Pető Csilla-Mária 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Intocmit: 
                            Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                     Expert parlamentar 


		2010-04-14T16:10:28+0300
	Lucia Cornelia C. Lepadatu




