
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 445/ 05.05.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 

 

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 27 - 29 aprilie 2010 
   

 
 
           În  proiectul ordinii de zi din zilele de 27, 28, 29 aprilie, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. 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.x134/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind învăţământul superior  (Pl.x 

180/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind statutul personalului didactic 

(Pl.x 181/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind învăţământul preuniversitar  

(PL.x182/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative "Legea educaţiei naţionale" (Pl.x 

115/2010); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind serviciile specializate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate copiilor şi adulţilor cu tulburări din spectrul 

autist şi al tulburărilor asociate (Pl.x189/2010); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind identificarea, diagnosticarea 

şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist  (Pl.x 190/2010); 
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8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 191/2010); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul 

Oficial nr.300 din 7 mai 2009 (PL.x192/2010); 

10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

handicap (Pl.x 194/2010); 

11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Programul de solidaritate 

socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse (Pl.x 198/2010). 

 
   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 Finanţelor Publice, doamna Rodica State şi doamna 

Adelina Ştefan, consilieri superiori; 

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

Mateescu, director; 

- din partea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (A.N.P.H), 

doamna Ioana Leşe, preşedinte şi domnul Salvador Petre Ionescu, consilier juridic 

superior. 

La lucrările Comisiei au mai participat: 

- din partea Centrului Naţional de Sănătate Mentală doamna Domnica Petrovai, 

psiholog; 

- din partea Spitalului de psihiatrie „Prof. Alexandru Obregia”,  doamna Laura 

Mateescu, medic psihiatru; 

- din partea Asociaţiei „Învingem autismul”, doamna Andreea Sorescu preşedinte 

şi domnul Constantin Oprea, vicepreşedinte. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, deşi invitat, nu a 

participat la dezbateri. 

La primul 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.x134/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Proiectul 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 

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. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că, la Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a solicitat 

amânarea dezbaterii proiectului de Lege 

, în vederea formulării unui nou punct de vedere. Doamna preşedintă Cristina 

Ancuţa Pocora a propus amânarea dezbaterii proiectului de Lege.  

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

proiectului de lege. 

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

legislative privind învăţământul superior  (Pl.x 180/2010), Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă reglementează structura, funcţiile, organizarea şi 

funcţionarea învăţământului superior din România. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative privind statutul personalului didactic (Pl.x 181/2010), Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă reglementează cadrul juridic general al raporturilor de 

muncă şi de serviciu pentru personalul didactic din sistemul de educaţiei. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative privind învăţământul preuniversitar  (PL.x182/2010), Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului 

naţional de învăţământ preuniversitar. 



 4

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

propunerii legislative. 

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

legislative "Legea educaţiei naţionale" (Pl.x 115/2010), Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal 

pentru exercitarea dreptului fundamental la învăţătură; propunerea legislativă 

reglementează, în principal: principiile, finalităţile şi interdicţiile serviciului public de 

învăţământ; organizarea şi funcţionarea învăţământului; educaţia şi formarea 

profesională; structura sistemului naţional de învăţământ; evaluarea şi asigurarea 

calităţii educaţiei şi formării profesionale; statutul personalului din învăţământ; drepturile 

şi obligaţiile, precum şi salarizarea personalului din învăţământ; răspunderea 

disciplinară şi patrimonială.   

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

propunerii legislative. 

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

de Lege privind serviciile specializate de sănătate, educaţie şi sociale adresate copiilor 

şi adulţilor cu tulburări din spectrul autist şi al tulburărilor asociate (Pl.x189/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea 

activităţilor şi practicilor de terapie comportamentală pentru stabilirea cadrului juridic 

corelat cu legislaţia internaţională pentru aplicarea de terapii minorilor şi adulţilor 

diagnosticaţi cu autism (TSA), sindrom hiperkinetic cu deficit de atenţie (ADHD) şi 

sindrom DOWN. 

Reprezentanta Ministerului Sănătăţii, doamna Domnica Petrovai, a precizat că 

susţine adoptarea proiectului de lege, acesta favorizând dezvoltarea de servicii de 

sănătate pentru copiii cu tulburări din spectrul autist. De asemenea, reprezentanţii 

Asociaţiei „Învingem autismul” au arătat că salută iniţiativa legislativă, prevederile 

acesteia fiind de natură să sprijine familiile copiilor cu tulburări de tip autist.  

Membrii Comisiei au formulat o serie de  amendamente la art.3, alin.1), art.3, alin 

2) şi art.6.  Supuse la vot, amendamentele au fost admise, cu unanimitate de voturi.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot proiectul de lege, cu 

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

favorabilă a proiectului de Lege, cu amendamente. 
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La al şaptelea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind identificarea, diagnosticarea şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din 

spectrul autist  (Pl.x 190/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea procedurii de 

identificare, diagnosticare şi tratament a copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist. 

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 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Pl.x 191/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

pentru ca femeile operate la sân, respectiv mastectomie unilaterală şi bilaterală să 

beneficieze gratuit de proteza de sân, care să fie înlocuită anual,  prin bugetul caselor 

de asigurări de sănătate. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 (PL.x192/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.3 

din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul stabilirii cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru 

copii, ca procent din salariul mediu brut pe economie, în funcţie de venitul lunar al 

familiei. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că, la Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a solicitat 

amânarea dezbaterii propunerii legislative, în vederea formulării unui nou punct de 

vedere. Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus amânarea dezbaterii 

propunerii legislative.  

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
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promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x 194/2010), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea prestaţiilor 

pentru persoanele cu handicap: înfiinţare centre tip respiro, majorare alocaţie lunară de 

plasament şi o primă de vacanţă pentru asistentul maternal. 

Doamna Ioana Leşe, preşedinta Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap (A.N.P.H.) a precizat că A.N.P.H. nu susţine propunerea legislativă, 

prevederile acesteia regăsindu-se deja în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi în Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

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

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor 

cu venituri reduse (Pl.x 198/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea taxei de 

solidaritate socială, în cuantum de 1% din profitul anual al operatorilor economici, 

persoane juridice plătitoare de impozit pe profit, a căror cifră de afaceri anuală este mai 

mare decât echivalentul în lei al sumei de 1 milion de euro. Sumele acumulate din plata 

acestei taxe vor constitui sursă la bugetul asigurărilor sociale de stat şi sunt utilizate 

pentru creşterea cuantumului pensiilor mai mici decât salariul minim pe economie. 

Ministerul Finanţelor Publice, prin reprezentanţii săi, a precizat că Guvernul nu 

susţine adoptarea propunerii legislative, prevederile acesteia fiind discriminatorii faţă de 

o parte a contribuabililor, ducând la o erodare a bazei impozabile prin impunerea unei 

noi taxe, în condiţiile în care există deja contribuţii plătite de angajatori către bugetul 

asigurărilor sociale de stat.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a întrunit voturi după cum urmează: 2 voturi 

“pentru”- domnul deputat Gheorghe Firczak, domnul deputat Ciprian Florin Luca, 2 

voturi “împotrivă”- doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, 3 

“abţineri”- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Gratiela Leocadia 

Gavrilescu şi doamna deputat Lucia Ana Varga. În consecinţă, neîntrunind numărul de 

voturi pentru a fi adoptată, propunerea legislativă a primit aviz negativ. 

Doamna Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 
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În ziua de 27 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 Mugurel Surupăceanu,  doamna deputat Lucia-Ana 

Varga. 

A absentat domnul deputat Constantin Severus Militaru, aflat în delegaţie 

externă. 

 

În zilele de 28 şi 29 aprilie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi–doamna deputat 

Ileana Cristina Dumitrache–vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–

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

Stavrositu – secretar, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–

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

Ciprian Luca, domnul deputat Mugurel Surupăceanu,  doamna deputat Lucia-Ana 

Varga. 

 Au absentat: : doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Carmen 

Axenie, domnul deputat Constantin Severus Militaru, aflaţi în delegaţie externă. 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                  SECRETAR   

 

                                                          Pető Csilla-Mária 
 

 

 
                                    Intocmit:  

                                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 

                                                                                                                                                                     Consilier parlamentar 

  

                            Cristina CONSTANTIN, 

                                                                                                                                                                     Expert parlamentar 
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