
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse                                  Nr. 37/ 845/ 25.11.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 

Sinteza 
  lucrărilor Comisiei  

din perioada  16 – 18 noiembrie 2010 
 

Marţi, 16 noiembrie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 16 noiembrie 2010, a fost înscris următorul 

punct: Studiu individual cu privire la iniţiativele legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la iniţiativele legislative aflate în portofoliul 

Comisiei. 

 

Miercuri, 17 noiembrie 2010,  Joi, 18 noiembrie  2010 
În  proiectul ordinii de zi din zilele de 17 şi 18 noiembrie 2010, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (Pl.x520/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, 

în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu 

sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul 

Economic European şi din Confederaţia Elveţiană (PL.x 518/2010); 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 

(PL.x 588/2010); 
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

voluntariatului nr.195/2001 (Pl.x 565/2010); 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.10 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului (PL.x 527/2010); 
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6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din 

Legea nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 

al Persoanelor Vârstnice (PL.x 556/2010); 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (PL.x 557/2010); 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 569/2010); 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind completarea art.59 din Legea 

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

(PL.x 572/2010); 

10.  Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.330 din 

05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 

570/2010); 

11. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din 

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PL.x 574/2010); 

12.  Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru modificarea art.31 din Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 (PL.x 555/2010); 

13.  Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (Pl.x 583/2010); 

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

urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în 

coordonarea sau sub autoritatea sa (PL.x 601/2010). 

 
Marţi, 16 noiembrie 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la iniţiativele legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 
 Miercuri, 17 noiembrie 2010 şi Joi, 18 noiembrie  2010 
 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina – Ancuţa Pocora, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de 

convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot proiectul 

ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
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La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Irina Alexe, şef 

Departament Relaţia cu Parlamentul; 

-  din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Anca Pricop, 

şef serviciu, doamna Anna-Maria Neagoe, consilier, doamna Anca Ilie, consilier, 

domnul Florin Dragomir, consilier. 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în 

România (Pl.x520/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, a precizat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă, 

menţionând că se află în dezbatere publică modificarea  OUG nr.194/2002 privind regimul 

străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare, aflată în prezent în procedură 

de avizare. 

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

propunerii legislative. 

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

Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului 

minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în 

România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu 

fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană (PL.x 518/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă  a 

proiectului de Lege. Supusă la vot, propunerea a întrunit un număr de 5 voturi „pentru” 

(doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 5 voturi „împotrivă” (doamna deputat Pető Csilla-

Mária, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). Ca urmare, 

proiectul de Lege nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizat favorabil. 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea 

Legii învăţământului nr.84/1995 (PL.x 588/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

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

proiectului de Lege. 

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

legislative pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (Pl.x 565/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, dat fiind faptul că voluntariatul este o activitate 

benevolă, esenţa voluntariatului reprezentând-o tocmai implicarea dezinteresată a 

persoanelor în desfăşurarea anumitor activităţi. 

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

propunerii legislative. 

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

de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (PL.x 527/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege, întrucât normele metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului prevăd termenele care trebuie respectate, întârzierile de la plata 

drepturilor legale putând apărea datorită unor situaţii legate de completarea 

necorespunzătoare a dosarului, etc. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă  a 

proiectului de Lege. Supusă la vot, propunerea a întrunit un număr de 5 voturi „pentru” 

(doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 5 voturi „împotrivă” (doamna deputat Pető Csilla-

Mária, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). Ca urmare, 

proiectul de Lege nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizat favorabil. 

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

Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (PL.x 556/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă  a 

proiectului de Lege. Supusă la vot, propunerea a întrunit un număr de 5 voturi „pentru” 

(doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 
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doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 5 voturi „împotrivă” (doamna deputat Pető Csilla-

Mária, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). Ca urmare, 

proiectul de Lege nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizat favorabil. 

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

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor (PL.x 557/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

observaţiile si propunerile Guvernului au fost preluate, ca urmare Guvernul susţine 

proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. 

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

proiectului de Lege. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl.x 569/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că, în 

ceea ce priveşte sporurile pentru asistenţii personali, Legea salarizării unitare a 

personalului plătit din fonduri publice are prevederi specifice privind valoarea sporurilor, iar 

acordarea scutirii de impozit pe clădiri intră în competenţa Ministerului Finanţelor Publice. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă  a 

propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a întrunit un număr de 5 voturi „pentru” 

(doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 5 voturi „împotrivă” (doamna deputat Pető Csilla-

Mária, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). Ca urmare, 

propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizată favorabil. 

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

de Lege privind completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PL.x 572/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă, menţionând că există situaţii în care, în urma  
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tratamentelor şi a dispozitivelor medicale, o persoană cu  handicap grav poate recupera 

până la nivelul unui handicap mediu. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă  a 

proiectului de Lege. Supusă la vot, propunerea a întrunit un număr de 5 voturi „pentru” 

(doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 5 voturi „împotrivă” (doamna deputat Pető Csilla-

Mária, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). Ca urmare, 

proiectul de Lege nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizat favorabil. 

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

legislative pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 570/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională. 

Membrii Comisie au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii 

legislative: 9 voturi „pentru” (doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat 

Ileana Cristina Dumitrache, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat 

Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, Pető Csilla-Mária, doamna 

deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa–

Mariana Chircu) şi 1 vot „împotrivă” (domnul deputat Constantin Severus Militaru). 

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

proiectului de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 

(PL.x 574/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă  a 

proiectului de Lege. Supusă la vot, propunerea a întrunit un număr de 5 voturi „pentru” 

(doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 5 voturi „împotrivă” (doamna deputat Pető Csilla-

Mária, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). Ca urmare, 

proiectul de Lege nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizat favorabil. 

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

proiectului de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006 (PL.x 555/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 
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Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă, în legislaţia actuală existând deja o clasificare a 

accidentelor de muncă. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă  a 

proiectului de Lege. Supusă la vot, propunerea a întrunit un număr de 5 voturi „pentru” 

(doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 5 voturi „împotrivă” (doamna deputat Pető Csilla-

Mária, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). Ca urmare, 

proiectul de Lege nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizat favorabil. 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă (Pl.x 583/2010),  Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, dat fiind faptul că se excede timpul de muncă 

prevăzut de Codul Muncii. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă  a 

propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a întrunit un număr de 5 voturi „pentru” 

(doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 5 voturi „împotrivă” (doamna deputat Pető Csilla-

Mária, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). Ca urmare, 

propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizată favorabil. 

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

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 

privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a 

activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa (PL.x 

601/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus amânarea proiectului de Lege. 

Membrii Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu această propunere. 
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În perioada 16 -18 noiembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

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

vicepreşedintă, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria 

Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa–Mariana 

Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian 

Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin Roman.  

Au absentat: domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, domnul deputat 

Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                

                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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