
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse                    Nr. 37/ 461/ 11.05.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 04 - 06 mai 2010 
  

 

 
           În  proiectul ordinii de zi din zilele de 04, 05 şi 06 mai, 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 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); 

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

urgenţă a Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în 

vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în 

anul 2010 (PL.x 203/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 

serviciile în cadrul pieţei interne (PL.x 206/2010). 

 

   Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 
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Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările 

Comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

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

Simona Bordeianu, director; 

  - din partea Ministerului Justiţiei, domnul George Miclăuş Bădin, consilier 

juridic; 

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. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a arătat că, în cadrul Comisei 

pentru Muncă şi Protecţie Socială, proiectul de lege a primit raport favorabil, cu 

amendamente, în sensul acordării acestei indemnizaţii doar persoanelor care 

urmează cursurile învăţământului postuniversitar de masterat, fără a se mai include 

şi cursurile de doctorat. De asemenea, domnia sa a precizat că, în prezent, 

indemnizaţia pentru naşterea copilului nu se acordă studenţilor la master, Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale solicitând clarificări din partea Ministerului 

Educaţiei în legătură cu încadrarea studiilor de masterat pre-Bologna şi Bologna. 

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

proiectului de lege. 

La al doilea 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. 

Domnul deputat Gheorghe Firczak a arătat că această iniţiativă nu este 

benefică, în condiţiile în care sunt familii în care singurul venit este alocaţia copilului, 

părinţii nefiind stimulaţi să muncească. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a arătat că, în cadrul Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială au fost discutate mai multe iniţiative legislative 

vizând alocaţia de stat pentru copii, iar stabilirea unui cuantum diferenţiat poate crea 

discriminări şi diferenţieri între copii. 

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

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

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi 

locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010 (PL.x 203/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

precizat că Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2010 prevede o serie de măsuri pentru a 

încuraja crearea de noi locuri de muncă, precizând şi o serie de condiţii care trebuie 

îndeplinite pentru a se putea beneficia de facilităţile prevăzute.  

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

proiectului de lege. 

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

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea 

transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 

decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne (PL.x 206/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a precizat că, prin transpunerea acestei 

Directive s-au armonizat prevederile din spaţiul Uniunii Europene în domeniu, 

dându-se totodată posibilitatea cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene să aibă acces la 

profesiile menţionate în cadrul Ordonanţei Guvernului. 

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

proiectului de lege. 

În continuare doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus atenţiei 

membrilor Comisiei schimbul bilateral cu Comisia similară din Parlamentul Croaţiei, 

ce va avea loc în perioada 09 -11 iunie la Zagreb, solicitând membrilor comisiei 

propuneri în ceea ce priveşte componenţa delegaţiei. În urma discuţiilor s-a stabilit 

că din delegaţie vor face parte doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache şi domnul deputat Gheorghe Firczak. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările 

Comisiei. 

 

În zilele de 04, 05 şi 06 mai, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina 
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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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