
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse                      Nr. 37/227/14.02.2014 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 

Proces verbal 

al lucrărilor Comisiei  

din data  de 11 martie 2014 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 11 martie 2014, având pe ordinea de zi 
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative : 

 
1.  Propunere legislativă  pentru modificarea art.40 din legea 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune - Plx 35/2014 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind 
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor -Plx 69/2014  

3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.59 din 
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap - Plx 71/2014 

4.  Proiect de Lege privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă – Plx 73/2014 



5. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor – Plx 74/2014 

6. Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
bonă  - Plx 75/2014. 

7. Proiect de Lege privind reglementarea  activităţii de voluntariat 
în România- Plx76/2014 

8.  Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice- Plx79/2014 

9.  Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în 
vederea dezvoltării comunităţilor sărace – Plx 93/2014 

10.  Proiect de Lege de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect – Plx 97/2014 

11.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.67 din 25 
martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale- 
Plx 104/2014 

12.  Propunere legislativă privind egalitatea în  drepturi a 
cetăţenilor români  aparţinând  majorităţii cu cetăţenii români 
aparţinând minorităţilor etnice- Plx 106/2014 

 
 

Şedinţa a fost condusă de doamna  preşedinte Liliana Mincă,  care a 
declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
             1. La dezbaterea propunerii legislative  pentru modificarea art.40 
din legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române 
de radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune - Plx 35/2014 
doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Prin această 
iniţiativă legislativă sunt corectate deficienţele Legii 41/1997 si se asigură 
cetăţenilor posibilitatea de a opta necondiţionat pentru serviciile publice de 
radiodifuziune şi televiziune. Camera Deputaţilor este prima cameră 
sesizată. 
 
               În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 

 



2. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor -Plx 
69/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Prin acest 
proiect de lege Guvernul are în vedere eficientizarea procesului de 
recuperare  a debitelor stabilite în sarcina pensionarilor care au contractat 
împrumuturi de la casele de ajutor reciproc. Astfel, în cazul neîndeplinirii 
obligaţiilor de plată  care constituie titluri executorii, se propune să se poată 
conveni asupra altor termene de plată a datoriei iar înfiinţarea popririi se va 
efectua fără intervenţia executorului judecătoresc . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil .  
 
 3. La dezbaterea  proiectului de Lege pentru modificarea  şi 

completarea art.59 din Legea  nr.448/2006  privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 71/2014   doamna 
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Prin această iniţiativă 
legislativă  iniţiatorul propune exceptarea de la prezentarea pentru reevaluare 
a persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale 
şi/ sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma 
programe de recuperare şi pentru care Comisia de evaluare a stabilit un 
termen permanent al certificatului. 

 
                În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  favorabil. 

 
               4. La dezbaterea proiectului de Lege privind administrarea 
creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori 
inspectoratelor teritoriale de muncă – Plx 73/2014, doamna preşedinte a 
prezentat obiectul de reglementare al proiectului de lege.. Prin această 
iniţiativă legislativă se propune administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de 
muncă şi abrogarea textelor similare din OUG nr.17/2011. 
 
                  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 

 
       5.  La dezbaterea  proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – Plx 74/2014 doamna 



preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al proiectului de lege.  
Iniţiatorii propun îmbunătăţirea procedurilor de verificare a cererilor privind 
acordarea indemnizaţiei  de creştere a copilului, atât prin reconsiderarea 
termenelor de transmitere a documentelor cât şi prin stabilirea unui termen 
precis privind începerea plăţilor drepturilor lunare        
 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 

 
6. La dezbaterea proiectului de Lege privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de bonă  - Plx 75/2014 doamna preşedinte a prezentat 
obiectul de reglementare al proiectului de lege  şi anume stabilirea cadrului 
legal pentru organizarea şi exercitarea profesiilor de bonă şi de babysiter de 
către persoane calificate care oferă servicii de îngrijire şi supraveghere la 
domiciliul propriu sau al copilului pe timpul zilei. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 
 

7. La dezbaterea proiectului  de Lege privind reglementarea  
activităţii de voluntariat în România- Plx76/2014 doamna preşedinte a 
prezentat obiectul de reglementare al proiectului de lege . Prin proiect  se 
propune reglementarea  activităţii de voluntariat şi abrogarea Legii 
voluntariatului nr.195/2001, republicată . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 
 

8. La dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea art.83  
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice- 
Plx79/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare .Prin  
proiect se propune renunţarea la îndeplinirea condiţiilor de vârstă şi stagiu de 
cotizare pentru persoana decedată în scopul acordării pensiei de urmaş, 
pentru copii.  
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de  
voturi, întocmirea unui aviz  favorabil   



 
            9. La dezbaterea  proiectului de Lege privind adoptarea de 
măsuri  specifice în vederea dezvoltării comunităţilor sărace –Plx 
93/2014  doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al 
proiectului de lege. Prin proiect se propune combaterea sărăciei unor 
comunităţi din România, crearea mecanismului inter-institutional pentru 
reglementarea unitară a măsurilor şi instrumentelor de susţinere a 
comunităţilor sărace din România, crearea condiţiilor necesare îmbunătăţirii 
calităţii vieţii cetăţenilor din asemenea comunităţi, prin atragerea fondurilor 
structurale .  
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de  
voturi, întocmirea unui aviz  favorabil   
 

9.  La dezbaterea proiectului  de Lege de lege pentru modificarea  

şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect – Plx 97/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul 
de reglementare al proiectului de lege .  Prin proiect  se asigură transpunerea 
corectă în legislaţia naţională a legislaţiei europene privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale , iniţiator fiind Guvernul României. 
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de  
voturi, întocmirea unui aviz  favorabil   
 

11. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale- Plx 104/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de 
reglementare al iniţiativei legislative . Prin proiect  se propune revenirea la 
alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi la alegerea preşedintelui 
consiliului judeţean prin vot indirect, dintre membrii consiliului judeţean, în 
locul votului uninominal . 
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de  
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil   
 
 



         12. La dezbaterea  propunerii legislative privind egalitatea în  

drepturi a cetăţenilor români  aparţinând  majorităţii cu cetăţenii 
români aparţinând minorităţilor etnice- Plx 106/2014 doamna preşedinte 
a prezentat obiectul de reglementare al proiectului de lege .  Necesitatea 
adoptării acestei legi este determinată de numărul mare de acte normative, 
adoptate dupa anul 1990, prin care cetăţenilor români - aparţinând 
minorităţilor etnice li se acorda diferite drepturi suplimentare faţă de 
cetăţenii români de naţionalitate română, în variate domenii socio-
economice si culturale .  
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de  
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil   

                                                                                                                                 
                  În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna 
deputat Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalca - 
vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă – vicepreşedinte  
domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar,  domnul deputat Vlad Marcoci 
– secretar şi domnul deputat  Draghici Mircea Gheorghe. 
                  Au absentat :domnul deputat Molnar Zsolt, domnul deputat 
Gheorghe Florin, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Maria 
Andreea Paul, doamna deputat Viorica Marcu, doamna deputat Pană 
Adriana Doina  şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

         
 

        PREŞEDINTE                                                       

       Liliana MINCĂ                  

                         SECRETAR   

                                                                      Gheorghe FIRCZAK 

Întocmit,                                                                          
    Consilier  parlamentar 
    Maria Eugenia Barna                    
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