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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 417/ 26.04.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 

 

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 20 - 22 aprilie 2010 
   

 
 
           În  proiectul ordinii de zi din zilele de 20, 21, 22 aprilie, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale (Pl.x129/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.45 din Legea 

notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 (Pl.x 132/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.1 alin.(2) din 

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

vederea creşterii copilului (Pl.x 134/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind stimularea construcţiei de 

locuinţe sociale (PL.x137/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea O.U.G. 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările şi completările ulterioare 

(Pl.x 139/2010); 
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6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 

activităţilor şi practicilor de terapie centrate pe tulburări din spectrul autist 

(Pl.x145/2010); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 149/2010); 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.76 din 

16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 155/2010); 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii educaţie naţionale (PL.x156/2010). 

 
   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 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul 

Király András, Secretar de stat; 

- din partea Ministerului Administraţie şi Internelor, doamna Irina Alexe, Secretar 

de Stat; 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Simona 

Bordeianu, director, doamna Georgeta Jugănaru, director adjunct şi doamna Daniela 

Gibu, consilier; 

De asemenea, la şedinţa Comisiei au participat, în calitate de iniţiatori ai unor 

propuneri legislative aflate pe ordinea de zi domnul deputat Iulian Iancu, domnul 

deputat Kerekes Károly şi doamna senator Sorina Plăcintă. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x129/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 

preconizând degrevarea bugetului asigurărilor sociale de stat de cheltuielile cu biletele 

pentru tratament balnear, urmând ca aceste cheltuieli să fie suportate din bugetul 

asigurărilor sociale de sănătate. 
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Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că Guvernul nu 

susţine propunerea legislativă, modificările preconizate implicând modificarea legislaţiei 

actuale în domeniul sănătăţii. 

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

propunerii legislative (5 voturi “pentru”: doamna deputat Cristina Ancuta Pocora, domnul 

deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Gratiela Leocadia Gavrilescu, domnul 

deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat Lucia Ana Varga şi 2 voturi 

“împotrivă”: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache şi domnul deputat Ciprian-

Florin Luca). 

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

de Lege pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr.36/1995 (Pl.x 132/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare punerea în concordanţă a Legii 

nr. 36/1995 cu prevederile art. 30 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice în sensul atenţionării persoanelor vârstnice la încheierea actelor 

de vânzare - cumpărare pentru a fi protejaţi. 

Domnul deputat Kerekes Károly, în calitate de iniţiator, a precizat că proiectul de  

Lege vizează instituirea obligaţiei ca notarul să pună în vedere persoanelor vârstnice 

dreptul acestora de a fi asistaţi, la cerere sau din oficiu, în cazul încheierii unui act 

juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce le aparţin, în scopul 

întreţinerii şi îngrijirii sale, de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a 

cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă. Domnul deputat 

Kerekes Károly a arătat că au existat cazuri în care persoanele vârstnice au fost 

înşelate, pierzându-şi locuinţele. 

Ministerul Justiţiei, deşi invitat, nu a fost prezent la dezbateri. 

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

proiectului de Lege. 

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

de Lege pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 134/2010) 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectului de Lege are ca obiect de reglementare completarea cu o nouă literă a 

alin. (2) al art. 1 din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 

încât de indemnizaţia pentru creşterea copilului să beneficieze şi persoanele care 
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urmează cursurile învăţământului postuniversitar cu frecvenţă (masterat, doctorat, post 

doctorat) sau desfăşoară o activitate de cercetare şi perfecţionare în ţară sau în alt stat 

membru al Uniunii Europene într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a solicitat 

amânarea dezbaterii proiectului de Lege în vederea formulării de către Guvern a unui 

nou punct de vedere. 

Membrii Comisie au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii 

proiectului de Lege. 

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

de Lege privind stimularea construcţiei de locuinţe sociale (PL.x137/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectului de Lege are ca obiect de reglementare stimularea construirii de 

locuinţe sociale destinate persoanelor şi familiilor cu venituri reduse, precum şi 

persoanelor evacuate în baza unor hotărâri judecătoreşti de restituire a proprietăţilor. 

Doamna secretar de stat Irina Alexe, a precizat că există reglementări în 

domeniul vizat precum şi programe investiţionale, iar Guvernul nu susţine adoptarea 

proiectului de Lege. 

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

proiectului de lege (un vot “împotrivă”- domnul deputat Constantin Severus Militaru). 

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

legislative pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl.x 139/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea O.U.G. nr. 

158/2005 în sensul plăţii concediilor de odihnă şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de 

sănătate de către angajatorii care desfăşoară activitate de producţie proprie cu minim 

50 de salariaţi şi care au avut o cifră de afaceri mai mare de 500.000 euro în anul 2008 

numai după decontarea sumelor de către Casele de Asigurări de Sănătate. 

Doamna senator Sorina Plăcintă, în calitate de iniţiator al propunerii legislative, a 

arătat că în prezent restituirea sumelor de către Fondul Naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, prin Casele de Sănătate Judeţene, către agentul economic se face 

cu înţârziere, angajatorul trebuind să plătească angajatul la lichidare, urmând să îşi 

recupereze banii ulterior. Acest lucru este de natură să afecteze fondurile firmelor, care, 
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dacă nu îşi pot plăti datoriile către angajat la lichidare, pot fi sancţionate de Inspecţia 

Muncii. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat informaţii cu privire la 

numărul de societăţi comerciale care se încadrează în criteriile prevăzute de 

propunerea legislativă, iar doamna senator Sorina Plăcintă a precizat că, numai în 

industria textilă sunt câteva mii de angajaţi, statisticile arătând că în medie 6,5% din 

angajaţi au concedii medicale. Atunci când o societate comercială depăşeşte un număr 

de 50 de angajaţi, banii care trebuie primiţi pot crea o adevărată problemă. 

În continuare a luat cuvântul doamna deputat Graţiela Gavrilescu care a precizat, 

că, dat fiind criza economică, toate întreprinderile întâmpină probleme, propunând în 

acest sens un amendament care să vizeze micşorarea numărului de angajaţi şi a cifrei 

de afaceri funcţie de care o societate comercială poate beneficia de modificările 

preconizate de propunerea legislativă. Domnia sa a precizat totodată că, în situaţia în 

care se vor verifica concediile de odihnă, restituirea sumelor datorate de către Fondul 

Naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate dura mai mult timp.  

Membrii Comisiei au formulat un amendament la art.451 alin. (1). Supus la vot, 

amendamentul a fost admis, cu unanimitate de voturi.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot propunerea 

legislativă, cu amendamente. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamente. 

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

legislative privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie 

centrate pe tulburări din spectrul autist (Pl.x145/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie centrate pe 

tulburări din spectrul autist.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora şi doamna deputat Lucia Ana Varga 

au propus organizarea unei dezbateri la care să fie invitate instituţiile cu responsabilităţi 

în domeniu, organizaţii neguvernamentale şi părinţi, dat fiind faptul că există mai multe 

iniţiative legislative care vizează reglementarea acestui domeniu iar problematica este 

dificilă, fiind important să fie ascultate opiniile tuturor celor implicaţi. 

 Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus organizarea dezbaterii în 

ziua de marţi, 27 aprilie, orele 1430. 
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Membrii Comisiei 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 şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 149/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.16 lit. e) din 

Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului pe 

terenurile agricole (nu arabile, aşa cum prevede reglementarea iniţială) în suprafaţă de 

până la 5 hectare, atât a veteranilor de război, văduvelor de război cât şi a văduvelor 

necăsătorite ale veteranilor de război. 

Domnul deputat Iulian Iancu, în calitate de iniţiator, a arătat că se doreşte 

schimbarea sintagme de „teren arabil” în cea de „teren agricol”, pentru a putea fi incluşi 

între beneficiarii acestei legi şi cei care au terenuri în zona de munte şi care în acest 

moment nu beneficiază de scutirea de impozit.  

Domnul deputat Constantin Severus Militaru a precizat că această iniţiativă este 

în măsură să facă un act de dreptate veteranilor de război, văduvelor de război cât şi a 

văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război, precum şi faptul că în cadrul Comisiei 

pentru buget această propunere legislativă a primit aviz favorabil. 

Membrii Comisiei 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 propunerii 

legislative privind modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl.x 155/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea legii nr.76 din 

16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă, în sensul introducerii de noi prevederi referitoare la stimularea angajatorilor 
care încadrează în muncă şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi, în normă propunându-

se ca respectivele stimulente să se acorde în limita prevederilor bugetare aprobate 

pentru anul bugetar respectiv.  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat 

că ministerul nu susţine propunerea legislativă pentru că prevederea respectivă este 
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deja reglementată de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, în acest caz fiind 

vorba de o suprapunere legislativă. 

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

propunerii legislative (4 voturi „pentru” domnul deputat Gheorghe Firczak, domnul 

deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

doamna deputat Lucia Ana Varga, 2 voturi „împotrivă” – doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache, domnul deputat Ciprian-Florin Luca şi o abţinere - doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora). 

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

Legii educaţiei naţionale (PL.x156/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea educaţiei naţionale, 

asigurarea cadrului legal pentru exercitarea dreptului fundamental la învăţătură, 

stabilind organizarea, structura, funcţiile, conducerea şi finanţarea unitară a 

învăţământului românesc. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora prezentat membrilor Comisiei o serie 

de amendamente la proiectul legii educaţiei naţionale şi a propus ca acestea să fie 

preluate ca amendamente ale Comisiei, iar membrii Comisei nu au fost de acord cu 

această propunere. 

În continuare şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Ileana Cristina 

Dumitrache, care a dat cuvântul domnului secretar de stat Király András. 

Domnul secretar de stat Király András a prezentat obiectul de reglementare 

precum şi principalele modificări propuse prin intermediul proiectului de lege. 

Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a solicitat informaţii cu privire 

la finanţarea învăţământului privat de către stat, precum şi cu privire la metodologia de 

evaluare a şcolilor.  

Doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu şi doamna deputat Lucia Ana 

Varga au precizat că există îngrijorare în rândul profesorilor cu privire la riscul 

desfiinţării unor şcoli precum şi în legătură cu dispariţia titularizărilor, arătând că, în 

ansamblu, proiectul de lege nu corespunde nevoilor actuale ale învăţământului. 

Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a supus la vot avizarea 

favorabilă a proiectul de lege. Membrii Comisiei au votat după cum urmează: 6 voturi 

„pentru”: domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Pető Csilla-Mária, 

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

Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru şi 7 voturi 
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„împotrivă”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Mugurel Surupăceanu, 

doamna deputat Lucia-Ana Varga. Ca urmare, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

Doamna Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În perioada 20-22 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,  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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