
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 4c-17/289/26.02.2015 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 24 februarie  2015 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 24 februarie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Proiect de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002  

privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi  bărbaţi 

(PLx.405/2013) 

2. Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor 

casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier 

(PLx.40/2015)        

3. Proiect de Lege  pentru modificarea art.26  din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

 ( PLx. 42/2015) 



4. Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 Codul Muncii   ( PLx. 43/2015) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea  art.58, 

alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx. 45/2015) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional ( PLx. 47/2015) 

 

Şedinţa a fost condusă  de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalca,  care 

a declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  

 

 1.  La dezbaterea proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi 

bărbaţi (PLx.405/2013) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Intervenţiile legislative preconizate au ca scop  

modificarea   şi  completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 

tratament între femei şi bărbaţi prin reînfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Drepturile Femeilor şi Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, ca organ 

de specialitate cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului . La 

dezbateri au participat reprezentanţi ai Direcţiei de Egalitate de Şanse între 

Femei şi Bărbaţi care au precizat că nu susţin proiectul în forma prezentată 

deoarece nu mai este de actualitate iar conceptele definite în text nu sunt 

conforme cu legislaţia U.E în domeniu . Au mai opinat că  proiectul ar trebui 

retras şi actualizat pe baza  noilor prevederi în domeniu  şi au depus o serie 

de amendamente. În cadrul intervenţiilor, domnul preşedinte a precizat că 



doamna deputat Ana Birchall, în calitate de iniţiator,  a solicitat ca proiectul 

să fie amânat pentru a putea fi prezentă la dezbateri , motiv pentru care  s-a 

hotărât amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 

 

2. La dezbaterea proiectului de Lege privind tichetul de servicii destinat 

plăţii prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter 

ocazional  sau sezonier  (PLx.40/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Intervenţiile legislative preconizate au 

ca scop crearea cadrului legal simplificat de plată şi acordarea de stimulente 

şi deduceri fiscale prin introducerea tichetului de servicii în domeniul 

serviciilor casnice, cu caracter ocazional sau sezonier cât şi pentru activitatea 

de colectare a materialelor reciclabile. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

3. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.26 din Legea 

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

handicap ( PLx. 42/2015) a  luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Intervenţiile legislative vizează acordarea unor 

facilităţi fiscale persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    

   

4. La dezbaterea proiectului de Lege  pentru modificarea art.137 alin.(1)  

din Legea nr.53/2003 Codul Muncii   ( PLx. 43/2015) a  luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de Lege 

are ca obiect de reglementare repausul săptămânal, în sensul că acesta se va 

acorda pe o perioadă de „ 48 de ore consecutive” faţă de forma actuală  care 

prevede   „două zile consecutive  ”. 



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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.      

 

5. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

art.58, alineatele (4) şi  (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap   ( PLx. 45/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare majorarea prestaţiilor 

sociale acordate lunar persoanelor cu handicap , având ca sursă de finanţare 

Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.      

 

6. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Capitolului IV 

din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional ( PLx. 47/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare .Propunerea legislativă are 

ca obiect de reglementare introducerea posibilităţii cumulării pensiei cu 

salariul , cu condiţia suspendării plăţii cotei parte din pensia netă ce 

depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie, utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.      

 

 

 



În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Viorica Marcu - vicepreşedinte ,doamna 

deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte,  domnul deputat Vlad 

Marcoci – secretar ,domnul deputat Gheorghe Florin şi domnul deputat 

Molnar Zsolt . 

Au absentat: domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar domnul 

deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici,  

doamna deputat Maria Andreea Paul , doamna deputat Cristina Ancuţa-

Pocora şi doamna deputat Pană Adriana Doina. 

       

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                  

                         

                  SECRETAR                                                 

    Vlad MARCOCI 

 
 
 
 
 
 
 
  Întocmit,                              
  

                                                                                         Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      
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