
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/ 390/ 21.04.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 

 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 13 - 15 aprilie 2010 
   

 
 
   Marţi, 13 aprilie 2010 
           În  proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.128/1997 

privind Statutul personalului didactic (Pl.x93/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii privind cadastrul şi publicitatea imobiliară nr.7/1996 (Pl.x 99/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 

judiciară şi extrajudiciară (Pl.x 98/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PL.x 106/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Articolului 79 

alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin: Ordonanţa de 

urgenţă nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanţa de urgenţă nr.147 din 31 

octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr.232 din 31 mai 2003; 

Legea nr.519 din 03 decembrie 2003; Legea nr.107 din 07 aprilie 2004; Legea 

nr.512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr.580 din 14 decembrie 2004; Ordonanţa de 

urgenţă nr.144 din 18 octombrie 2005 (Pl.x 104/2010); 
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6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.79 din 

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

forţei de muncă (Pl.x110/2010); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.48¹, 66 şi 66¹ 

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

ocupării forţei de muncă (Pl.x 111/2010); 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 

socială pe anul 2010 (Pl.x 118/2010). 

 
   Miercuri, 14 aprilie  2010 

În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare privind legislaţia spaniolă în domeniul eradicării violenţei. 
Joi, 15 aprilie  2010 
În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare privind legislaţia spaniolă în domeniul eradicării violenţei. 
 
   Marţi, 13 aprilie  2010 
   Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Irina Alexe, Secretar de 

stat. 

- din partea Ministerului Justiţiei, domnul George Miclăuş-Bădin, consilier juridic. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, deşi invitate, nu s-au prezentat la dezbateri. 

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

legislative pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 

(Pl.x93/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

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

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii privind cadastrul şi publicitatea 

imobiliară nr.7/1996 (Pl.x 99/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Doamna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor a 

precizat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă, precizând că, dacă se doreşte 

modificarea cvorumului de luare a deciziilor în asociaţia de proprietari se poate propune 

modificarea Legii asociaţiilor de proprietari şi nu a legii privind cadastrul şi publicitatea 

imobiliară. 

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

propunerii legislative, modificările neaducând atingere principiului egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2000 privind 

organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară (Pl.x 98/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Domnul George Miclăuş - Bădin, consilier juridic, a arătat că sistemul de expertiză 

aste organizat astfel încât există Tabelul nominal al experţilor judiciari, iar în situaţia în 

care nu există acoperire pentru un anumit domeniu, se colaborează cu specialişti, şi în 

consecinţă Guvernul nu susţine această propunere legislativă. 

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

propunerii legislative, modificările neaducând atingere principiului egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi. 

La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii (PL.x 106/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi 

completată prin: Ordonanţa de urgenţă nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanţa de 

urgenţă nr.147 din 31 octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr.232 din 

31 mai 2003; Legea nr.519 din 03 decembrie 2003; Legea nr.107 din 07 aprilie 2004; 

Legea nr.512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr.580 din 14 decembrie 2004; Ordonanţa de 
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urgenţă nr.144 din 18 octombrie 2005 (Pl.x 104/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea alin.(2) al art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl.x110/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea art.48¹, 66 şi 66¹ din Legea nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl.x 111/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

propunerii legislative. 

La al optulea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2010 privind 

reglementarea unor măsuri de protecţie socială pe anul 2010 (Pl.x 118/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

propunerii legislative. 

Doamna Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 
Miercuri, 14 aprilie  2010 şi Joi, 15 aprilie  2010 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la  reglementările Uniunii Europene 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

 

În ziua de 13 aprilie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–vicepreşedintă, 

domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – 

secretar, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Mugurel Surupăceanu. 
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Au absentat: doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen 

Axenie, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus 

Militaru, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

În perioada 14-15 aprilie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

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

Carmen Axenie, 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. 

A absentat  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                  SECRETAR   

 

                                                          Pető Csilla-Mária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Intocmit:  

                                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 

                                                                                                                                                                     Consilier parlamentar 

  

                            Cristina CONSTANTIN, 

                                                                                                                                                                     Expert parlamentar 
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