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  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/791/09.03.2016 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data  de 1 martie 2016 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 1 martie 2016, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative: 

1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.10 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 

acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat              

(PLx. 22/2016) 

2.  Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 



personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx. 23/2016)        

3.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Plx. 27/2016) 

4.  Proiect de Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 29/2016)        

5. Proiect de Lege privind modificarea art.192 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 31/2016) 

6.  Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

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

sănătate (PLx. 32/2016) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Dialogului Social nr.62/2011 (PLx.35/2016) 

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

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de 

muncă  (PLx. 36/2016) 

9. Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (PLx. 37/2016) 

 

Şedinţa a fost condusă  de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalca,  care 

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

acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  

 

1. La dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea art.10 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 

acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 

decedat (PLx. 22/2016) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Iniţiatorii  propun includerea ca beneficiari de 



drepturi în calitate de veteran şi a celor care au participat la misiuni militare 

înainte de 1990. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

2. La dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

(PLx. 23/2016)  a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Prin proiect se propune  acordarea de drepturi pentru familiile 

personalului armatei încadrat în grupul II şi III de invaliditate ca urmare a 

participării la acţiuni militare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

 

3.   La dezbaterea propunerii  legislative pentru completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 27/2016) a 

luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Propunerea legislativă are în vedere reducerea vârstei standard de pensionare 

cu 1 an pentru fiecare mandat de 4 ani, la primarii cu stagiu complet de 

cotizare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

4. La dezbaterea proiectului de lege pentru completarea 

art.158/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 29/2016) a 

luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiatorul propune constituirea, ca stagiu de cotizare în condiţii speciale, a 



perioadelor de vechime în muncă realizate de angajaţii CET Halânga 

(actuala Sucursala ROMAG TERMO) şi cei ai Combinatului Chimic de Apă 

Grea, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.  

 

5.  La dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea art.192 

alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sitemul unitar de pensii publice 

(PLx. 31/2016) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Proiectul are în vedere modificări cu privire la includerea în 

sistemul public de pensii a persoanelor care au cotizat în sistemele proprii de 

asigurări sociale, neintegrate în sistemul public de pensii, în vederea 

deschiderii dreptului la pensie anticipată şi anticipată parţial. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.  

 

6. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate (PLx. 32/2016) a luat cuvântul domnul  

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorul propune ca 

indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă să fie suportată din 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate începând cu 

prima zi de incapacitate. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

7. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi  

completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 (PLx. 35/2016) a luat 

cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unor 

măsuri pentru protejarea liderilor de sindicat de a nu fi supuşi presiunilor 

venite din partea angajatorilor din prisma exercitării mandatului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

8.  La dezbaterea  propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării for ţei de muncă (PLx. 36/2016) a luat cuvântul domnul  

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorul propune 

acordarea unor facilităţi pentru angajatorii care încadrează în muncă pe 

durata nedeterminată şefii de promoţie, absolvenţii ai unor instituţii de 

învăţământ preuniversitar şi universitar. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

9.  La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.16 

din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (Plx. 37/2016) a 

luat  cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare la calcularea pensiei, 

reducerea vechimii în serviciu pentru specialiştii cu înalta şi/sau dublă 

calificare profesională, încadraţi pe filiera externă în vederea atribuţiilor 

instituţiei.  

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

 

 

 



 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalca – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, 

domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Molnar Zsolt, 

domnul deputat Marcoci Vlad – secretar şi domnul deputat Gheorghe Florin. 

Au absentat: domnul deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea 

Gheorghe Drăghici, doamna deputat Marcu Viorica – vicepreşedinte, 

doamna deputat Pană Adriana Doina, doamna Paul Maria Andreea şi 

doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

       

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                  

 

                         

                   SECRETAR                                                                        

 Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
 
Întocmit,                                                                        
  

                                                                                      Consilier  parlamentar     
          Maria Eugenia Barna      


