
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 929/ 15.12.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada  07 – 09 decembrie 2010 
 

 

Marţi, 07 decembrie  2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 07 decembrie 2010, a fost înscris punctul 

studiu individual privind iniţiativele legislative aflate în portofoliul de lucrări al Comisiei. 

 
Miercuri, 08 decembrie  2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 08 decembrie 2010, au fost înscrise 

următoarele puncte: 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 699/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 

"Loteria Română"- S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2001 privind 

repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. 

(Pl.x684/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

(Pl.x 697/2010); 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice (PL.x 732/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind pregătirea practică a 

studenţilor (Pl.x 515/2010); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x 591/2010); 

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

Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 

(PL.x 696/2010); 

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

Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL.x 692/2010); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.132 din 

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl.x 689/2010); 

10.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

(Pl.x 706/2010); 

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

Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 

662/2010). 

 
Joi, 09 decembrie  2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 09 decembrie 2010 a fost înscris punctul 

studiu individual privind legislaţia în domeniul violenţei în familie. 

 
Marţi, 07 decembrie 2010  
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la iniţiativele legislative aflate în 

portofoliul de lucrări al Comisiei. 

 

Miercuri, 08 decembrie 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. 
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La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

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

director general, doamna Simona Bordeianu, şef serviciu, doamna Marcela 

Dumitrache, consilier juridic şi domnul Florin Dragomir, consilier superior; 

- din partea Ministerului Justiţiei: doamna Cristina Irimia, consilier, doamna Alina Ion, 

consilier juridic. 

- din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, doamna Mirela 

Limboşeanu, consilier personal. 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii, 

deşi invitate, nu au participat la dezbateri. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Pl.x 699/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

propunerii legislative. 

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

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.159/1999 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă 

nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. 

(Pl.x684/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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 propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială 

a persoanelor vârstnice, republicată (Pl.x 697/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţi, a precizat că 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, dat fiind faptul că se încalcă principiul 

autonomiei administraţiei publice locale, prevăzut de Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001. De asemenea, în ceea ce priveşte stimularea finanţării reabilitării 

şi/sau construirii de cămine în parteneriat public-privat, există deja un cadru legislativ 

în baza căruia se poate asigura acest lucru. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că domnia sa este, în 

principiu, împotriva folosirii spitalelor desfiinţate ca aşezăminte de ocrotire, dat fiind că 

acestea reprezintă focare de infecţie. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative (6 voturi „pentru”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 

doamna deputat Gratiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin-Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman, 5 voturi „împotrivă”: doamna deputat Maria 

Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa-Mariana Chircu, 

domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat Pető Csilla-Mária şi o 

„abţinere”: domnul deputat Gheorghe Firczak). 

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 

(PL.x 732/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţi, a precizat că 

susţine proiectul de Lege, dat fiind faptul că amendamentele formulate de Guvern au 

fost preluate de către Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială din Senat. 

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

proiectului de Lege. 

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

propunerii legislative privind pregătirea practică a studenţilor (Pl.x 515/2010), Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

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

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic (Pl.x 591/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 

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

propunerii legislative. 

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (PL.x 696/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

propunerii legislative (2 voturi „împotrivă”, doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

doamna deputat Gratiela Leocadia Gavrilescu, restul „pentru”). 
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La al optulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (PL.x 692/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectului de Lege. 

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

propunerii legislative pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 

(Pl.x 689/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 706/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

propunerii legislative (6 voturi „pentru”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin-Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman, 5 voturi „împotrivă”: doamna deputat Maria 

Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa-Mariana Chircu, 

domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat Pető Csilla-Mária şi o 

„abţinere”: domnul deputat Gheorghe Firczak). 

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

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

prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 662/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Guvernul a susţinut adoptarea propunerii legislative cu observaţii şi propuneri  

conform punctului de vedere nr.2356/09.09.2010; ulterior, Guvernul a transmis 

amendamente prin care a solicitat înlocuirea Cap.II şi Cap.III din proiect cu textul din 

ANEXA la punctul de vedere nr.2700/02.11.2010. 

Doamna preşedintă Cristina - Ancuţa Pocora a dat cuvântul reprezentanţilor 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care  au precizat următoarele: 

- Guvernul susţine proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri menite să 

asigure coerenţa sistemului instituţional; 
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- prin Hotărâre de Guvern a fost înfiinţat departamentul privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, care este principalul furnizor de servicii; 

- la nivel judeţean se înfiinţează echipe intersectoriale cu atribuţii în domeniul 

violenţei în familie, pentru a se asigura implicarea tuturor instituţiilor cu 

atribuţii în acest domeniu. 

Ministerul Justiţiei, prin reprezentanţi, a arătat că au existat mai multe iniţiative 

legislative privind domeniul violenţei în familie, iar Ministerul a decis susţinerea acestui 

proiect de Lege şi reformularea prevederilor astfel încât acestea să fie în acord cu 

Codurile Civil şi Penal. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor a aprobat amânarea termenului de depunere a raportului privind 

proiectul de Lege.  De asemenea, domnia sa a arătat că domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei domestice se află în mod constant în centrul preocupărilor 

Comisiei, existând, de altfel, o iniţiativă legislativă care vizează prevenirea şi 

combaterea violenţei în familiei care este semnată de toţi membrii Comisiei. Astfel, pe 

lângă prezentul proiect de Lege, mai există alte două iniţiative legislative ce s-au aflat 

în dezbaterea Senatului, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

intenţionând să le discute împreună, pentru a elabora un raport comun. Doamna 

preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a mai arătat că, la începutul anului viitor, Comisia 

va organiza o serie de întâlniri specializate, cu reprezentanţi ai ministerelor şi 

instituţiilor implicate direct în aplicarea legislaţiei în domeniul violenţei în familie. În 

acest sens, domnia sa a solicitat reprezentanţilor celor două Ministere elaborarea unui 

punct de vedere comun pentru toate cele trei iniţiative legislative. 

Reprezentanta Ministerului Justiţiei a precizat că la nivelul ministerului s-a 

constituit un grup de lucru interministerial, în cadrul căruia s-a lucrat asupra prezentului 

proiect de Lege, celelalte două iniţiative primind punct de vedere negativ. 

Doamna deputat Carmen Axenie a arătat că primul lucru care se doreşte este 

protecţia reală a victimelor violenţei şi asigurarea unui cadru legislativ eficient şi unitar, 

existând o practică diferită la nivelul instanţelor de judecată. 

În încheierea şedinţei, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat 

reprezentanţilor Ministerelor prezente la lucrările Comisiei să transmită superiorilor 

faptul că regulamentul Camerei Deputaţilor prevede un anumit nivel de reprezentare la 

lucrările Comisiei, pe viitor domnia sa solicitând respectarea prevederilor 

regulamentului. 
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Joi, 09 decembrie 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat privind legislaţia în domeniul violenţei în 

familie. 

 

În perioada 07 - 09 decembrie, 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.  

Au absentat:  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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