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Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 295/ 19.05.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada  10 - 12 mai 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 10 - 12 mai 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al 

art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PL.x221/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PL.x 222/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.40 

alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (Pl.x 227/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicată (Pl.x234/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.195/2001 - Legea voluntariatului (Pl.x223/2011); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.195/2001 Legea voluntariatului (Pl.x233/2011); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind scutirea de la plata 

impozitului pe salariu pentru angajatorii care încadrează şomeri şi persoane în căutarea 

unui loc de muncă (Pl.x 231/2011); 
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8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind posibilitatea angajării în 

mediul privat a persoanelor pensionate anticipat (Pl.x235/2011). 

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

preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că 

există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De 

asemenea, domnia sa a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Georgeta Jugănaru - director, doamna 

Simina Bordeianu – şef serviciu, doamna Ana Maria Neagoe – consilier, domnul Dinu 

Ţepeş – consilier, doamna Adelina Rădulescu – consilier. 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.x221/2011), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

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

că nu susţine proiectul de lege, dat fiind faptul că Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede că asistenţii personali au un 

contract de muncă încheiat cu consiliul local, aprobarea prevederilor prezentului proiect 

de lege ducând la schimbarea angajatorului. De asemenea, reprezentanţii ministerului au 

arătat că proiectul de lege contravine prevederilor Legii nr.215/2000 privind administraţia 

publică locală.  

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

proiectului de Lege (4 voturi „împotrivă”: doamna deputat Maria Stavrositu, doamna 

deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa – Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, restul voturilor fiind „pentru”). 

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

Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.x 222/2011), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

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

că Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege sub rezerva însuşirii propunerilor şi 

observaţiilor din punctul de vedere al Guvernului, pe care le va transmite comisiei sesizate 

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

proiectului de Lege (4 voturi „împotrivă”: doamna deputat Maria Stavrositu, doamna 

deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa – Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, restul voturilor fiind „pentru”). 

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

legislative pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x 227/2011), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

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

că nu susţine proiectul de lege, acesta având acelaşi obiect de reglementarea ca şi PL.x 

221/2011. 

Propunerea legislativă a fost avizată negativ, cu majoritatea voturilor deputaţilor 

prezenţi la momentul votului. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, 

republicată (Pl.x234/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, considerând că aceasta nu aduce soluţii faţă 

de prevederile contradictorii din cuprinsul legii referitoare la obligativitatea încheierii 

contractului de voluntariat, ci întăreşte caracterul opţional al contractului de voluntariat. 

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

propunerii legislative (4 voturi „împotrivă”: doamna deputat Maria Stavrositu, doamna 

deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa – Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, restul voturilor fiind „pentru”). 

La al cincilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru modificarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului (P.x223/2011), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

Guvernul nu susţine proiectul de Lege, întrucât acesta prevede includerea în sfera 

organizaţiilor gazdă a voluntarilor şi a persoanelor juridice cu scop patrimonial. Această 

propunere ar putea fi valabilă doar în condiţiile în care contractul de voluntariat ar fi 

obligatoriu, evitându-se astfel suspiciunea încheierii unor contracte de voluntariat în 

scopul evitării contractelor de muncă. 

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

proiectului de Lege (4 voturi „împotrivă”: doamna deputat Maria Stavrositu, doamna 
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deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa – Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, restul voturilor fiind „pentru”). 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului 

(Pl.x233/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

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

propunerii legislative (4 voturi „împotrivă”: doamna deputat Maria Stavrositu, doamna 

deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa – Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, restul voturilor fiind „pentru”). 

La al şaptelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatorii care 

încadrează şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă (Pl.x 231/2011), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, legislaţia actuală conţinând măsuri de 

stimulare a angajatorilor pentru a angaja şomeri. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora a suspus la vot un aviz favorabil, 

propunerea întrunind 2 voturi „pentru” (domnul deputat Ioan Sorin Roman, domnul Ciprian 

Florin Luca), 9 voturi „împotrivă” (doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, domnul 

deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Pető Csilla-Mária, doamna deputat Maria 

Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna 

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

deputat Constantin Severus Militaru) şi 2 „abţineri” (doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache, doamna deputat Lucia Ana Varga). În consecinţă, propunerea legislativă a 

fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

La al optulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat 

(Pl.x235/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat că 

în prezent nu este îngrădit dreptul la muncă, ci angajarea este condiţionată de 

suspendarea plăţii pensiei, nefiind posibil cumulul pensiei anticipate cu salariul. 

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

propunerii legislative (4 voturi „împotrivă”: doamna deputat Maria Stavrositu, doamna 
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deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa – Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, restul voturilor fiind „pentru”). 

 

Pentru zilele de 11 şi 12 mai 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire la 

legislaţia din domeniul violenţei în familie. 

 

În perioada 10 - 12 mai 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora - preşedinte, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache - 

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária, 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 Ioan Sorin Roman, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 

 

 

 

 
                                                                             

                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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