
                                          
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                          Nr. 37/235/26.06.2012   
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 

Proces verbal al lucrărilor Comisiei  
din ziua de 19 iunie 2012 

 

Pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei din ziua de 19 iunie 2012 au fost înscrise 

următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PL.x 237/2012); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (PL.x173/2012); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei (PL.x 104/2012); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind completarea art.1 al Ordonanţei 

nr.137 din 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

(PL.x169/2012); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi 

sunt plecaţi temporar în străinătate (PL.x 100/2012); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 

persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate 

(PL.213/2012); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind exercitarea profesiei de logoped 

(Pl.x228/2012); 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (PL.x 107/2012); 
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9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată 

(PL.x116/2012); 

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)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.x109/2012); 

11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea unor facilităţi fiscale 

pentru tinerii căsătoriţi precum şi pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în 

întreţinere doi sau mai mulţi copii minori (PL.x183/2012); 

12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (PL.x 102/2012); 

13. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

(PL.x81/2012); 

14. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.111 din 8/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

(PL.x122/2012); 

15. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor (Pl.x208/2012); 

16. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 

(PL.x121/2012); 

17. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată (PL.x204/2012); 

18. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

53/2003 - Codul Muncii, republicată (PL.x210/2012); 

19. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie 

Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 

(PL.x202/2012); 
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20. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL.x190/2012); 

21. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL.x205/2012); 

22. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.30 

din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice (PL.x201/2012); 

23. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(PL.x203/2012); 

24. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 

articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare (PL.x211/2012). 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a declarat 

deschise lucrările Comisiei. 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: 

- doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 

- domnul Mitea Fănel, director, Ministerul Finanţelor Publice, 

- doamna Georgeta Bratu, secretar de Stat, doamna Mihaela Grecu, director, 

şi doamna Elena Tudor, director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, 

- domnul Bogdan Panait, Secretar de Stat şi doamna Nicoleta Curelaru din 

partea Oficiului Român pentru Adopţii. 

 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL.x 237/2012), Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată. 

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

educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării 

încadrării cu personal didactic titular la clasa pregătitoare prin asigurarea mobilităţii acestuia, 

a reglementării posibilităţii funcţionării claselor sub efectivul acestuia, a reglementării 

posibilităţii funcţionării claselor sub efectivul minim în zonele izolate din mediul rural, precum 
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şi al asigurării ocupării funcţiilor de conducere, îndrumare şi control în inspectoratele şcolare, 

până la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii. 

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

de Lege. 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator (PL.x173/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, urmărind, printre altele, 

instituirea obligaţiei de a recurge la mediere în caz de conflict, modificarea procedurii de 

alegere a Consiliului de mediere şi de luare a hotărârilor în cadrul acestuia, rezolvarea 

neînţelegerilor, în unele domenii ale dreptului familiei, numai prin mediere, cu excepţia 

anumitor cauze aflate deja pe rolul instanţelor. 

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

de Lege. 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 

(PL.x 104/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.273/2004 

privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările ulterioare, urmărind ca părinţii 

fireşti care şi-au abandonat copiii să nu aibă dreptul de a-şi da consimţământul la adopţie. 

Domnul Bogdan Panait, preşedinte Oficiul Român pentru Adopţii (ORA), a arătat că 

proiectul de lege pune probleme juridice, ORA nesusţinând adoptarea modificărilor propuse 

de proiectul de Lege. 

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

de Lege. 

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

Lege privind completarea art.1 al Ordonanţei nr.137 din 2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare (PL.x169/2012), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din Ordonanţa 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii exprese a 

caracterului nediscriminatoriu al măsurilor pozitive reglementate prin norme legale sau 
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prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte în scopul garantării 

drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. 

 Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de Lege, în vederea obţinerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la acest 

proiect. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate (PL.x 

100/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror părinţi 

sunt plecaţi temporar, la muncă, în străinătate, urmărind crearea unui cadru normativ care să 

asigure o mai bună monitorizare a copiilor neglijaţi, stabilirea atribuţiilor organelor 

administraţiei publice locale privind ocrotirea şi promovarea intereselor copilului, precum şi 

realizarea unor campanii de informare şi conştientizare cu privire la efectele migraţiei 

părinţilor asupra copiilor. 

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

lege. 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 

şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PL.213/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 şi introducerea art91 

în cadrul Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi 

sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate 

mintală asociate, în vederea urgentării încheierii de protocoale de colaborare între Ministerul 

Sănătăţii şi instituţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi cu organizaţiile 

neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sănătăţii mintale. 

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 propunerii 

legislative privind exercitarea profesiei de logoped (Pl.x228/2012), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic în vederea 

exercitării profesiei de logoped, precum şi organizarea şi funcţionarea Asociaţiei Logopezilor 

din România. 

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

de lege. 

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

Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale (PL.x 107/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în sensul că se doreşte  

ca numărul de consilieri locali şi judeţeni sa fie reprezentat in proporţie de 50% din 

reprezentanţi ai partidelor politice, ai alianţelor politice sau alianţelor electorale susţinătoare a 

primarilor sau preşedinţilor consiliilor judeţene. 

 Doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul Administraţiei 

şi Internelor, a precizat că Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de Lege. 

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

de Lege. 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, republicată (PL.x116/2012), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

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

nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată, în sensul ca cetăţenii cu drept de vot sa fie înştiinţaţi prin postă de către primărie 

cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor,cu privire la data,intervalul orar si secţia de 

votare unde îşi pot exercita dreptul de vot. .Se stabilesc dimensiunile urnelor de votare, 

acestea urmând a fi confecţionate din material plastic transparent, iar persoanele 

netransportabile cu drept de vot sa depună cerere pentru urna mobila cu 48 de ore înainte de 

data alegerilor.  

Doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul Administraţiei 

şi Internelor, a precizat că Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de Lege. 

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

de Lege. 

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

Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 
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autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri 

şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

(Pl.x109/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare abrogarea Cap.IV(art.17-26)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, potrivit cărora se interzice cumulul 

pensie-salariu în cazul angajaţilor sistemului public pentru care nivelul pensiei nete aflate în 

plată depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Domnul Mitea Fănel, director în cadrul Ministerul Finanţelor Publice a precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

de Lege. 

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

proiectului de Lege privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru tinerii căsătoriţi precum şi 

pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii 

minori (PL.x183/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare acordarea unor facilităţi fiscale 

privind contribuţiile sociale pentru tinerii căsătoriţi precum şi pentru mamele sau, după caz, 

persoanele care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii minori. 

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

de Lege. 

La punctul doisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1/2011 

privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din 

sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PL.x 102/2012), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are a obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.1/ 2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 

acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

aprobată prin Legea nr.165/2011. Prin măsurile preconizate se are în vedere ca, în cazul în 

care nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, punctajul mediu 

anual să fie calculat în funcţie de datele din Memoriul personal al pensionarului, iar în situaţia 



     
         

8

în care, din procesul de recalculare a rezultat un cuantum mai mic al pensiei să se menţină 

cuantumul din decembrie 2010. 

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

de Lege. 

La punctul treisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în fond, a 

proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (PL.x81/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.26 din Legea 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul prevederii posibilităţii instanţei de judecată de a dispune 

măsura interzicerii agresorului de a reveni în locuinţa familiei, ori de câte ori există probe sau 

indicii temeinice că un membru de familiei a săvârşit un act de violenţă cauzator de suferinţe 

fizice sau psihice asupra unui alt membru. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege, întrucât aspectele cuprinse în 

propunerea legislativă se regăsesc deja în cadrul Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare.        

La punctul paisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL.x122/2012), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea art.9 din OUG 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, în sensul 

acordării dreptului la majorarea indemnizaţiei potrivit art.9 alin. (6) din ordonanţă şi 

peroanelor care se află cu primul copil în perioada de concediu şi indemnizaţie. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

de Lege. 

La punctul cincisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 

decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

(Pl.x208/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege, situaţia expusă fiind deja reglementată. 



     
         

9

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea  alin. (1) al art.5 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.132/2011. 

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

legislative. 

La punctul şaisprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL.x121/2012), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

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

nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în sensul 

modificării prevederilor ce contravin “negocierilor purtate de sindicate şi patronate”, precum şi 

a celor care  sunt “în defavoarea evidentă a salariatului”. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

de Lege. 

La punctul şaptesprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii, republicată (PL.x204/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea art. 139 alin. (1) din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările ulterioare, cu o nouă liniuţă prin 

care să se introducă o nouă zi de sărbătoare legală în care să nu se lucreze, respectiv ziua 

de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei. 

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

de Lege. 

La punctul optsprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată 

(PL.x210/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, în sensul introducerii obligativităţii cunoaşterii limbii 

române de către salariaţii din domeniul public. 

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

de Lege. 
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La punctul nouăsprezece pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul 

României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român (PL.x202/2012), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 30 Noiembrie, 

Ziua Sfântului Andrei “Ocrotitorul României” ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român şi, 

totodată, ca zi de sărbătoare legală prin modificarea corespunzătoare a art.139 alin. (1) din 

Lege nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare. 

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

de Lege. 

La punctul douăzeci pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

(PL.x190/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art.13 din 

Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, măsură prin care se preconizează obligarea consiliilor 

locale de a angaja personal pentru îngrijirea persoanelor vârstnice aflate în situaţia de 

dependenţă sociomedicală. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

de Lege. 

La punctul douăzeci şi unu pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL.x205/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

de Lege. 

La al punctul douăzeci şi doi pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea nr.263/2010, privind 
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sistemul unitar de pensii publice (PL.x201/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.30 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul reglementării situaţiei juridice a unităţilor care au obţinut avizul pentru 

îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale după data de 30 iunie 

2005. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege, arătând că, odată cu aderarea României la Uniunea 

Europeană, nu mai pot exista locuri de muncă în condiţii speciale. 

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

La punctul douăzeci şi trei pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice(PL.x203/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 263/2010 cu 

modificările şi completările ulterioare, prin introducerea posibilităţii reducerii vârstei standard 

de pensionare pentru femeile car au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel 

puţin 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani, precum şi pentru femeile care au născut 

cel puţin un copil cu handicap şi l-au crescut până la vârsta de 10 ani. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege, prevederile introduse prin proiectul de lege fiind în 

contradicţie cu o Directivă europeană în domeniu. 

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

de Lege. 

La punctul douăzeci şi patru  pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind modificarea şi completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare 

(PL.x211/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al art.65 din 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat că 

Guvernul nu susţine proiectul de Lege. 

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

Lege. 
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În ziua de 19 iunie 2012, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache – 

vicepreşedinte, 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 Ioan Sorin Roman, doamna deputat 

Lucia-Ana Varga. 

A absentat domnul deputat Mihail Boldea. 

 

 

 

 

PREŞEDINTĂ 
 

Cristina Ancuţa POCORA         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Intocmit, 

          Cristina Constantin 
          Consilier parlamentar 
           

dr. Luminiţa Gheorghiu 
          Consilier 
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