
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/525 /31.05.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 26 - 27 mai 2010 
  

 

 
În  proiectul ordinii de zi din zilele de 26 şi 27 mai 2010, au fost înscrise următoarele 

puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind instituirea unei indemnizaţii 

sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie (Pl.x 

291/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 

noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 292/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sistemul unitar de pensii 

publice (Pl.x 249/2010); 

4. Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-

cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (PL.x 301/2010); 

5. Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor  autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-

cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (PL.x 302/2010); 
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6. Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor 

(PL.x 316/2010); 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii 

publice (PL.x 323/2010); 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru ratificarea Protocolului 1 

anexă la Convenţia universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea 

Convenţiei şi în cazul lucrărilor persoanelor apatride şi a refugiaţilor, adoptat la 

Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO 

(Pl.x 210/2010); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru ratificarea Protocolului 1 

anexă la Convenţia Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data de 

24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenţiei în cazul lucrărilor persoanelor 

apatride şi a refugiaţilor, adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele 

Membre ale UNESCO (Pl.x 215/2010); 

10. Dezbaterea si avizarea Propunerii legislative pentru ratificarea Convenţiei pentru 

Educaţie Tehnică şi Vocaţională, adoptată la Paris, Franţa, 16 noiembrie 1989, de 

către Statele Membre ale UNESCO (Pl.x 218/2010). 

 

   Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak care a anunţat 

ca doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora participă la dezbaterile asupra proiectului de 

Lege privind sistemul unitar de pensii publice, din cadrul  Comisiei pentru Muncă şi Protecţie 

Socială. 
Domnul  vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat deschise lucrările Comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

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

Jugănaru, director adjunct; 

  -  din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Nicu Popescu, consilier superior; 

  - din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Felix Zaharia, director adjunct – 

Direcţia Drept Internaţional; 

  - din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul Vasile Timiş, 

secretar de stat şi doamna Nadia Tunsu consilier UNESCO. 

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

legislative privind instituirea unei indemnizaţii sociale minime garantate pentru persoanele în 
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vârstă care nu primesc pensie (Pl.x 291/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei indemnizaţii 

sociale minime garantate pentru persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: au 

împlinit vârsta de 65 de ani, nu beneficiază de pensie din sistemul public sau din sisteme 

neintegrate acestuia, iar nivelul eventualelor drepturi, altele decât cele de pensii, se situează 

sub nivelul indemnizaţiei sociale minime garantate.  

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

nu susţine propunerea legislativă, arătând că în prezent există pensia socială minimă 

garantată, prevederile prezentei propuneri legislative însemnând lărgirea bazei de beneficiari 

şi, în consecinţă, un efort bugetar suplimentar. 

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

legislative (4 voturi „pentru”: domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Maria 

Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat  Pető Csilla-Mária şi 3 voturi 

„împotrivă”: doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Ciprian Florin 

Luca şi doamna deputat Lucia Ana Varga). 

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

legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 

292/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative preconizate având 

drept scop majorarea, la 168 de zile calendaristice, a concediului pentru sarcină şi lăuzie, 

perioadă în care mamele asigurate beneficiază de indemnizaţie de maternitate. 

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 sistemul unitar de pensii publice (Pl.x 249/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea sistemului unitar de 

pensii publice prin comasarea legislaţiei în domeniu, prin care să se realizeze următoarele: 

 - creşterea şi egalizarea vârstelor standard de pensionare pentru bărbaţi şi femeii; 
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- integrarea persoanelor aparţinând sistemelor speciale de pensii în sistemul unitar de pensii 

publice, precum şi creşterea vârstelor de pensionare pentru aceste categorii  de persoane; 

- creşterea procentului de penalizare a cuantumului pensiilor anticipate parţiale; 

- descurajarea pensionărilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical; 

- creşterea vârstei ce condiţionează obţinerea pensiei pentru invaliditate de gradul III, în 

cazul persoanelor cu boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă; 

- externalizarea finanţării din bugetul asigurărilor sociale a indemnizaţiei de însoţitor care se 

acordă persoanelor de invaliditate de gradul I; 

‐  recalcularea tuturor pensiilor aflate în plată, stabilite în baza legislaţiei anterioare, inclusiv 

prin legi speciale. 

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

susţine propunerea legislativă, dat fiind faptul că, în prezent, se află în dezbatere proiectul 

de Lege privind sistemul unitar de pensii publice. 

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

legislative. 

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

Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 

instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (PL.x 

301/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect abrogarea Cap.IV (art. 17 – 26) din Legea 329 /2009 

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional.  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, prin 

reprezentanţii săi, au precizat că Guvernul nu susţine proiectul de lege. 

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

de Lege (4 voturi „pentru”: domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Maria 

Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat  Pető Csilla-Mária şi 3 voturi 

„împotrivă”; doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Ciprian Florin 

Luca şi doamna deputat Lucia Ana Varga).  

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

Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor  autorităţi 

şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
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respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (PL.x 

302/2010),  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect abrogarea Cap.IV (art. 17 – 26) din Legea 329 /2009 

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional.  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, prin 

reprezentanţii săi, au precizat că Guvernul nu susţine proiectul de lege. 

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

de Lege (4 voturi „pentru”: domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Maria 

Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat  Pető Csilla-Mária şi 3 voturi 

„împotrivă”; doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Ciprian Florin 

Luca şi doamna deputat Lucia Ana Varga).  

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în 

muncă a elevilor şi studenţilor (PL.x 316/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările 

ulterioare, în vederea încurajării angajării elevilor si studenţilor, în baza unui contract 

individual de muncă cu timp parţial, în domeniile pentru care se pregătesc în instituţiile de 

învăţământ. 

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

proiectului de Lege. 

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

Lege privind sistemul unitar de pensii publice (PL.x 323/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea sistemului unitar de pensii 

publice prin comasarea legislaţiei în domeniu.  

Doamna deputat Maria Stavrositu a arătat că a participat la o dezbatere  în cadrul 

Consiliului Europei pe tema egalizării vârstei de pensionare, în cadrul căreia s-a arătat că 

responsabilităţile casnice (ex. menajul) scad şansele unui parcurs de carieră şi a unui salariu 

mai mare pentru femei , fiind foarte important ca femeile să fie sprijinite în vederea unei bune 

reconcilieri între viaţa profesională şi viata privată, în acest sens putând fi prevăzut un bonus 

pentru femeile care au născut şi îngrijit mai mulţi copii. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de Lege (4 voturi „pentru”: domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Maria 

Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat  Pető Csilla-Mária şi 3 voturi 

„împotrivă”; doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Ciprian Florin 

Luca şi doamna deputat Lucia Ana Varga).  

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

legislative pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenţia universală a drepturilor de 

autor referitor la aplicarea Convenţiei şi în cazul lucrărilor persoanelor apatride şi a 

refugiaţilor, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale 

UNESCO (Pl.x 210/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului 1 anexă 

la Convenţia universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenţiei şi în cazul 

lucrărilor persoanelor apatride şi a refugiaţilor, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 

1952, de către Statele Membre ale UNESCO. 

Domnul Felix Zaharia, director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a precizat că, 

în ceea ce priveşte propunerile legislative aflate pe ordinea de zi a lucrărilor comisiei la 

punctele opt, nouă şi zece,  ministerul nu susţine aceste propuneri legislative, considerând 

că există un viciu procedural, şi anume încălcarea prevederilor articolului 91 din Constituţia 

României, conform căruia Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României. 

Reprezentanţii Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional au precizat că ministerului 

nu i s-a solicitat un punct de vedre cu privire la propunerea legislativă. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenţia Universală a Drepturilor de 

Autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenţiei în cazul 

lucrărilor persoanelor apatride şi a refugiaţilor, adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de 

către Statele Membre ale UNESCO (Pl.x 215/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului 1 anexă 

la Convenţia Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 

referitor la aplicarea Convenţiei în cazul lucrărilor persoanelor apatride şi a refugiaţilor, 

adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO. 

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

propunerii legislative. 
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La al zecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru ratificarea Convenţiei pentru Educaţie Tehnică şi Vocaţională, adoptată la 

Paris, Franţa, 16 noiembrie 1989, de către Statele Membre ale UNESCO (Pl.x 218/2010), 

Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei pentru 

Educaţie Tehnică şi Vocaţională, adoptată la Paris, Franţa, 16 noiembrie 1989, de către 

Statele Membre ale UNESCO. 

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

propunerii legislative. 

După momentul votului s-a prezentat la şedinţă doamna preşedintă Cristina Ancuţa 

Pocora. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat închise lucrările şedinţei. 

 

În zilele de 26 şi 27 mai, 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:  

                                                                                                                                                             Luminiţa GHEORGHIU, 

                                                                                                                                                             Consilier parlamentar 

                     Cristina CONSTANTIN, 

                                                                                                                                                              Expert parlamentar 
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