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

desfăşurat lucrările în ziua de 4 iunie 2013 , având pe ordinea de zi dezbaterea 

şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative : 

1. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor  

acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională – Plx.164/2013 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  

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

Plx.167/2013. 

                                                                                                                                            

Şedinţa a fost condusă de doamna  preşedinte Liliana Mincă,  care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 



 

La lucrările comisiei au fost prezenţi în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Apărării Naţionale   - domnul Maciu Florin,  domnul Roşu Valeriu şi 

domnul Vasile Florin. 

 

 La dezbaterea  Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în   

domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – Plx.164/2013 a luat cuvântul 

doamna preşedinte Liliana Mincă , care a prezentat obiectul de reglementare al 

proiectului şi a precizat că au fost depuse mai multe  amendamente de către 

doamna deputat Alina Gorghiu, deputat  Liliana Mincă  şi deputat Viorica Marcu. 

Prin această iniţiativă legislativă se propune  înlăturarea inechităţilor 

existente în cuantumul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în urma recalculării sau revizuirii 

potrivit prevederilor Legii nr.119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2011, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. Astfel, pensiile al căror cuantum este mai mic decât cel cuvenit pentru 

luna decembrie 2010, urmează să se plătească în cuantumul din luna decembrie 

2010 începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege . 

 Doamna  preşedinte Liliana Mincă a susţinut amendamentele depuse, 

precizând că au fost primite de la  un grup de pensionari militari. 

 De asemenea,  doamna deputat Viorica Marcu şi-a susţinut 

amendamentele, motivând că doreşte revenirea la pensiile anterioare pentru 

toate categoriile de beneficiari. A mai luat cuvântul domnul deputat Zsolt Molnar  

care  a arătat că trebuie să analizăm dacă este respectat principiul egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi. 

In cadrul dezbaterilor au luat cuvântul invitaţii care au precizat că susţin 

proiectul de Lege în forma adoptată de Senat, iar cu privire  la amendamente au 

făcut precizarea că  nu le susţin şi că vor veni cu un punct de vedere în scris  cu 

ocazia  dezbaterilor pe fond , la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Invitaţii au mai arătat că proiectul de lege se referă strict la sistemul de apărare, 



ordine publică şi siguranţă naţională , motiv pentru care nu pot fi cuprinse 

celelalte  categorii profesionale care au fost afectate  şi că întreg sistemul 

doreşte o altă lege,  construită pe alte principii . 

În cursul dezbaterilor au mai fost formulate observaţii cu privire la proiectul 

de lege şi la aplicarea principiului contributivităţii, motiv pentru care nu s-a putut 

lua o decizie cu privire la amendamentele depuse, urmând ca acestea să fie 

transmise comisiei examinatoare în fond. 

 În urma dezbaterilor, ţinând cont de opiniile invitaţilor  şi ale autorilor 

amendamentelor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil  asupra proiectului de Lege. 

 

La dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea şi  

completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi 

stimularea forţei  de muncă – Plx.167/2013 a luat cuvântul doamna preşedinte 

Liliana Mincă , care a prezentat obiectul de reglementare al proiectului , respectiv 

introducerea de noi măsuri de stimulare a ocupării locurilor de muncă pentru 

angajatori şi şomerii de lungă durată, introducerea de noi beneficiari de 

indemnizaţie de şomaj şi reducerea condiţionalităţilor de implementare a unor 

măsuri active prevăzute în legislaţia actuală. Se mai propune şi abrogarea art. 5-

12 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale. Doamna preşedinte a mai precizat că Guvernul nu susţine această 

iniţiativă deorece , are un proiect propriu aflat în dezbatere parlamentară. 

 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil. 

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Liliana Mincă - preşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă – 

vicepreşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalcă - vicepreşedinte,   domnul 

deputat Gheorghe Firczak - secretar, doamna deputat Viorica Marcu şi domnul 

deputat  Zsolt Molnar . 



Au absentat : domnul deputat Vlad Marcoci - secretar ,domnul deputat 

Mircea Gheorghe Drăghici ,domnul deputat Gheorghe Florin, domnul deputat 

Ludovic Orban, doamna deputat Maria Andreea Paul, doamna deputat Pană 

Adriana Doina  şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

 

        

 

         PREŞEDINTE                                                       

         Liliana MINCĂ                  

 

                     SECRETAR   

                                                                    Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
Întocmit,                                                                          

    Consilier  parlamentar 
    Maria Eugenia Barna                    
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