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

desfăşurat lucrările în ziua de 17 martie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative: 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea  Legii 

nr.95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx.87/2015) 

2. Propunere legislativă  pentru modificarea  art.87 din Legea 

nr.263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice   (PLx.89/2015)        

3. Proiect  de Lege pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 131/2015) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.169  din  Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 133/2015) 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 136/2015) 

6. Proiect de Lege pentru modificarea  art.4 alin.(2) din Legea  

nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre 



militare active,  îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 

1944 – 31 decembrie 1961  (PLx. 138/2015) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea  alin.(1) al art.3 din Legea              

 nr.61/1993  privind alocaţia de stat pentru copii  (PLx. 146/2015) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii 

nr.380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul de pensii publice (PLx.157/2015) 

9. Propunere legislativă privind gra ţierea unor pedepse                                        

privative de libertate (PLx.158/2015)  

10. Propunere legislativă pentru  modificarea şi completarea Legii    

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(PLx.162/2015) 

11. Propunere legislativă pentru  completarea Legii nr.76/2002 privind     

sistemul asigurărilor  de şomaj şi stimularea forţei de muncă 

(PLx.167/2015) 

12. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul fiscal și protecției sociale (PLx.170/2015) 

13. Proiect de Lege pentru completarea art.165 din  Legea nr.263/2010  

privind sistemul unitar de pensii publice(PLx.173/2015)  

14. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul 

Muncii (PLx.174/2015) 

15. Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu 

handicap(PLx.181/2015) 

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea  Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx.182/2015) 

17. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PLx.184/2015) 

 

1. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii   

(PLx.87/2015)domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 



Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru sănătate şi familie  care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională.    Membrii Comisiei au examinat  propunerea 

legislativa, expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

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

voturi, , întocmirea unui aviz nefavorabil.     

 

2.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea  art.87 din  

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PLx.89/2015)domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.    Membrii Comisiei au examinat  

propunerea legislativa, expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

 

3.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea  şi completarea 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 

131/2015)) domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  proiectul de Lege, 

expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

 

4. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.169  din  

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice               

(PLx. 133/2015) domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 



Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată  în fond, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  

propunerea legislativă, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    

 

5.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.170 din     

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice                

(PLx. 136/2015)  domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  

propunerea legislativă, expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

 

6.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea  art.4 alin.(2) 

din Legea  nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru 

fostele cadre militare active,  îndepărtate abuziv din armată în perioada 

23 august 1944 – 31 decembrie 1961  ( PLx. 138/2015) domnul preşedinte 

a prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru apărare,ordine publică şi 

siguranţă naţională  care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  propunerea legislativă, 

expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.     

 



7.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea  alin.(1) al 

art.3 din Legea  nr.61/1993  privind alocaţia de stat pentru copii       

(PLx. 146/2015) domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  

proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

8.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice  ( PLx. 157/2015) domnul 

preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  proiectul de Lege, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de 

vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

  

9.    La dezbaterea propunerii legislative privind gra ţierea unor pedepse   

privative de libertate ( PLx. 158/2015)  domnul preşedinte a prezentat 

obiectul de reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care este 

sesizată în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii 

Comisiei au examinat  proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 



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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

10.  La dezbaterea propunerii legislative pentru  modificarea şi 

completarea Legii  nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice   

( PLx. 162/2015)  domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  

proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

11.   La dezbaterea propunerii legislative pentru  completarea Legii 

nr.76/2002 privind     sistemul asigurărilor  de şomaj şi stimularea forţei 

de muncă ( PLx. 167/2015)  domnul preşedinte a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  care este sesizată în 

fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au 

examinat  proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

12.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul fiscal și protecției sociale                      

( PLx. 170/2015)  domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  



proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

13.   La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.165 din  

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx. 

173/2015) domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  proiectul de Lege, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de 

vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

14.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.53/2003 privind Codul Muncii  ( PLx. 174/2015) domnul preşedinte a 

prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  care 

este sesizată în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii 

Comisiei au examinat  proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

 

15. La dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea și completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap 

( PLx. 181/2015)  domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială  şi Comisiei pentru sănătate şi familie  care 



sunt sesizate în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii 

Comisiei au examinat  proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

 

16.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx. 

182/2015) domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  proiectul de Lege, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de 

vedere al Guvernului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

   

17. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx. 184/2015) 

domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  proiectul de Lege, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de 

vedere al Guvernului. 

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 Gabriela Maria Podaşcă - vicepreşedinte 

domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Vlad Marcoci 

– secretar, domnul deputat Zsolt Molnar şi doamna deputat Pană Adriana 

Doina.       

Au absentat: doamna deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte, domnul 

deputat Ludovic Orban, domnul deputat Gheorghe Florin,domnul deputat 

Mircea Gheorghe Drăghici,  doamna deputat Maria Andreea Paul, doamna 

deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

       

              

 

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                  

                         

                      SECRETAR                                                                        

    Gheorghe FIRCZAK 

  

             
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit,                                                          
  

                             Consilier  parlamentar 
                  Maria Eugenia Barna                    


