
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 705/ 29.09.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 22 – 23 septembrie 2010 
  

 

Miercuri, 22 septembrie 2010 
 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 22 septembrie 2010, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, republicată (PL.x446/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acordarea 

recompenselor financiare elevilor premianţi la olimpiadele şcolare internaţionale 

(PL.x418/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 

profesiile reglementate din România (PL.x463/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

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

(PL.x424/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru îngrijirea copilului 

preşcolar (PL.x 415/2010); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale (PL.x421/2010); 
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7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap (PL.x422/2010); 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind serviciul de asistent 

familial (PL.x434/2010). 

 

Joi, 23 septembrie 2010 
 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 23 septembrie 2010, a fost înscrisă 

documentare privind legislaţia comunitară în domeniul reconcilierii activităţii 

profesionale cu viaţa de familie - reglementări juridice în domeniul reconcilierii activităţii 

profesionale cu viaţa de familie în Spania.  

 

Miercuri, 22 septembrie 2010 
 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura 

de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot 

proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi: 

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

Jugănaru – director, doamna Elena Tudor – director interimar, doamna Maria Elena 

Bundaru – inspector şi doamna Anca Ilie – consilier. 

-  din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Cristian Petraru, şef 

serviciu; 

-    din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Anca Cotrobescu, consilier. 

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

Lege pentru modificarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată (PL.x446/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.3 din 

Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală, republicată, în scopul clarificării unor aspecte şi evitării 

interpretărilor diferite care ar împiedica aplicarea corectă a actului normativ de bază. 

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

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

de Lege pentru acordarea recompenselor financiare elevilor premianţi la olimpiadele 

şcolare internaţionale (PL.x418/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare acordarea unei recompense 

financiare elevilor care la olimpiadele internaţionale şcolare se situează pe unul din 

primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ la care acestea au fost 

organizate; recompensa financiară se va acorda pe o perioadă de 12 luni, începând cu 

luna imediat următoare realizării performanţei şcolare, şi va avea un cuantum diferenţiat 

în funcţie de nivelul performanţei şcolare realizate, astfel: pentru locul I, reprezintă 

echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia; pentru 

locul al II-lea, reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe economie la 

data acordării acesteia; pentru locul al III-lea, reprezintă echivalentul a 50% din salariul 

minim garantat pe economie la data acordării acesteia. 

Domnul deputat Ovidiu Ganţ, prezent la dezbateri în calitate de iniţiator al 

proiectului de Lege, a precizat că elevii vizaţi de iniţiativa legislativă reprezintă elita 

învăţământului din România, gestul de a-i sprijini fiind un gest de prestigiu. De 

asemenea, domnia sa a precizat că impactul bugetar este unul nesemnificativ, 

situându-se în jurul sumei de 30000 Euro. 

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

proiectului de Lege (3 voturi “împotrivă”- doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa-Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru, restul 

“pentru”). 

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

de Lege pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 

calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (PL.x463/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.200/2004 

privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate în România, cu modificările şi completările ulterioare. Intervenţiile 

legislative preconizate urmăresc stabilirea egalităţii de tratament între cetăţenii 

Confederaţiei Elveţiene şi cei aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene. 

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

proiectului de Lege. 

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

de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată (PL.x424/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea asigurării persoanelor cu vârsta de minim 70 de ani a 

priorităţii la accesarea serviciilor publice şi private, la achiziţionarea oricărui bun sau 

serviciu furnizat de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în România. 

Domnul Cristian Petraru, şef serviciu în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, a precizat că Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă, prevederile acesteia 

fiind discriminatorii în raport cu alte categorii de persoane şi, de asemenea, nefiind 

precizate sursele de finanţare care să susţină măsurile preconizate. 

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

proiectului de Lege. 

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

de Lege pentru îngrijirea copilului preşcolar (PL.x 415/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră Decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare îngrijirea copilului preşcolar, 

respectiv a celui cu vârsta de până la 7 ani, care nu mai beneficiază de indemnizaţia 

prevăzută de Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin legea 7/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Doamna Anca Cotrobescu, consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, a 

precizat că Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă, aceasta fiind de natură să  creeze 

discriminări pentru că se referă doar la persoanele care au contracte individuale de 

muncă, nu şi la cele care îşi desfăşoară activitatea în baza unor statute speciale (cum 

ar fi funcţionarii publici). De asemenea, domnia sa a precizat că proiectul de lege 

creează dificultăţi de aplicare în situaţia în care există doi sau mai mulţi angajatori. 

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

proiectului de Lege. 

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

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PL.x421/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră Decizională. 

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

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, preconizându-se ca diferenţa dintre costul 

biletelor de tratament balnear şi contribuţia achitată de asiguraţii din sistemul public de 

pensii să fie suportată din bugetul  fondului de asigurări sociale de sănătate, iar 



 5

începând cu 01.01.2011, biletele respective să fie acordate şi distribuite de către Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate. 

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

că Guvernul nu susţine proiectul de Lege, dat fiind faptul că, de la 1 ianuarie 2011 

urmează să intre în vigoare Legea sistemului unitar de pensii publice. 

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

proiectului de Lege. 

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

de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.x422/2010), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră Decizională. 

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

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în 

scopul îmbunătăţirii cadrului juridic existent cu privire la stabilirea tipurilor de handicap şi 

la răspunderea autorităţilor publice centrale şi locale în acest domeniu. 

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

proiectului de Lege (4 voturi “împotrivă”- doamna deputat Carmen Axenie, doamna 

deputat Doiniţa-Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna 

deputat Maria Stavrositu, restul “pentru”). 

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

de Lege privind serviciul de asistent familial (PL.x434/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră Decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare serviciul de asistent familial, ce 

constă îngrijirea şi educarea copiilor pe timpul zilei de către bone, meserie care în 

prezent nu este recunoscută oficial, aşa cum se arată în expunerea de motive. 

Doamna Elena Tudor, director interimar în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale a precizat că Guvernul nu susţine proiectul de Lege, dat fiind faptul că 

există o serie de neconcordanţe cu alte prevederi legislative în vigoare, profesia de 

asistent familial apărând, cu alte atribuţii şi în Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. Domnia sa a precizat totodată că există în lucru la 

Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale o iniţiativă legislativă care să integreze 

serviciile de îngrijire a copiilor pe timpul zilei. 

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

proiectului de Lege. 
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Joi, 23 septembrie 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat privind  legislaţia comunitară în domeniul 

reconcilierii activităţii profesionale cu viaţa de familie - reglementări juridice în domeniul 

reconcilierii activităţii profesionale cu viaţa de familie în Spania.  

 

În zilele de 22 şi 23 septembrie, 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 Ioan 

Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA               
                   SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 

 

 

 

 

 
                            Intocmit:  

 
                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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