
                                          
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                          Nr. 37/94/03.05.2012   
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Sinteza lucrărilor Comisiei  
din ziua de 24 aprilie 2012 

 

 

Pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei din ziua de 24 aprilie 2012 au fost înscrise 

următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reproducerea umană asistată 

medical cu terţ donator (PL.x 63/2012); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x19/2012); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială (PL.x 59/2012); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Naţionale a 

Multipleţilor (PL.x80/2012); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL.x 67/2012); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.81/2012); 

7. Examinare fond - Carte albă - O agendă pentru pensii adecvate, sigure şi viabile – 

COM (2012)55-fond. 
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Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. Domnul 

vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat deschise lucrările Comisiei şi a arătat că 

şedinţa se va desfăşura în condiţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr.209/2012. 

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

Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator (PL.x 63/2012), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege reglementează regimul juridic pentru reproducerea umană asistată 

medical cu terţ donator, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta, precum 

şi modul de transmitere a lor, în vederea rezolvării unor probleme de natură medicală şi 

etică, precum şi pentru susţinerea natalităţii. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

hotărât, cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege (5 voturi „pentru”). 

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

legislative privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice (Pl.x19/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările ulterioare, în sensul acordării unor sporuri la salariul de bază asistenţilor 

maternali profesionişti, începând cu data de 1 ianuarie 2012. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au hotărât, cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi, avizarea negativă a 

propunerii legislative (5 voturi „pentru“).  

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă 

socială (PL.x 59/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 

normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, în scopul 

îmbunătăţirii cadrului legal existent şi al corelării cu noile dispoziţii din acest domeniu 

prevăzute în Legea asistenţei sociale nr.292/2011. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au hotărât, cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative (5 voturi „pentru“).  
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La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru instituirea Zilei Naţionale a Multipleţilor (PL.x80/2012), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Naţionale a 

Multipleţilor, motivată de faptul că părinţii acestora depun un efort deosebit pentru a le 

acorda atenţia şi sprijinul necesar unei bune creşteri, precum şi de faptul că informal, ziua 

de 4 decembrie a devenit ziua naţională a multipleţilor. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

hotărât, cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege (5 voturi „pentru”). 

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

de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL.x 67/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al articolului 62 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în sensul eliminării limitării 

ca pensia anticipată să poată fi solicitată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard 

de pensionare. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

hotărât, cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi, avizarea negativă a proiectului de 

Lege (5 voturi „pentru”). 

La şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea, în fond, a proiectului de 

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie (PL.81/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.26 din Legea 

217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul prevederii posibilităţii instanţei de judecată de a dispune măsura 

interzicerii agresorului de a reveni în locuinţa familiei, ori de câte ori există probe sau indicii 

temeinice că un membru de familie a săvârşit un act de violenţă cauzator de suferinţe fizice 

sau psihice asupra unui alt membru. 

Proiectul de Lege a fost amânat în vederea dezbaterii într-o şedinţă ulterioară, 

urmând a se redacta un raport comun cu Comisia juridică, disciplină şi imunităţi. 
La şaptelea punct pe ordinea de zi s-a aflat examinare fond - Carte albă - O 

agendă pentru pensii adecvate, sigure şi viabile.  
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În cadrul dezbaterilor din şedinţa Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi s-a arătat că legislaţia naţională în domeniul pensiilor prevede vârste diferite de 

pensionare pentru femei şi bărbaţi, respectiv 63 şi 65 de ani, care vor fi atinse eşalonat 

până la 1 ianuarie 2030.  

 În condiţiile în care Cartea albă recomandă egalizarea vârstei de pensionare pentru 

bărbaţi şi femei ca fiind una din măsurile care permite femeilor să lucreze o perioadă mai 

îndelungată, asigurându-şi venituri suplimentare, inclusiv venituri sporite din pensii, trebuie 

avut în vedere contextul naţional în vederea asigurării unui sistem de pensii adecvate şi 

viabile. 

 
În ziua de 24 aprilie 2012 au fost prezenţi: domnul deputat Gheorghe Firczak–

vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária, doamna deputat Maria Stavrositu – 

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

Militaru. 

Au absentat:doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Mihail Boldea, domnul 

deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman. 

Următorii deputaţi s-au aflat în protest parlamentar, conform listei de prezenţă: 

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

Dumitrache–vicepreşedintă, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela 

Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 
 
 

 VICEPREŞEDINTE 
 
 

                                                 Gheorghe FIRCZAK 
                         

 

 

 

 
          Intocmit,  

          Lucia Cornelia Lepădatu, 
          Consilier parlamentar 
 
          Cristina Constantin 
          Consilier parlamentar 
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