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 Miercuri, 02 februarie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din ziua de miercuri, 02 februarie 2011, au fost 

înscrise următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul 

asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (PL.x 

844/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare (PL.x 854/2010). 

3. Diverse. 

 

Joi, 03 februarie 2011 
 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de joi, 03 februarie 2011, a fost înscris 

Studiu individual privind proiectele de Lege privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie aflate în portofoliul Comisiei. 
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Miercuri, 02 februarie 2011 

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 şedinţă a participat, în calitate de invitat, domnul Csaba Ferenc Asztalos, 

preşedintele Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării. 

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

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în 

sistemul public de pensii (PL.x 844/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal în 

temeiul căruia persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost 

asigurate în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale să poată să 

încheie contract de asigurare socială cu casa de pensii teritorială competentă, 

pentru maxim 5 ani anteriori, calculaţi de la  data încheierii contractului de asigurare 

socială şi să plătească contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii normale de 

lucru. 

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 Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (PL.x 854/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.24 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

preconizând noi soluţii legislative privind alegerea Consiliului director al Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru ca acesta să devină funcţional, să 

soluţioneze petiţiile primite şi să poată să exercite activităţile de reprezentare internă 

şi externă. 
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Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a dat cuvântul domnului Csaba 

Ferenc Asztalos, preşedintele Consiliului director al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, care a precizat următoarele: 

- modificarea procedurii de numire a membrilor Consiliului director, în sensul 

începerii procedurii de numire a noilor membri înainte de încetarea mandatului 

membrilor în funcţie, ar permite o continuitate în activitatea Consiliului; 

-  proiectul adoptat de Senat include un amendament adus propunerii iniţiale, 

referitor la sarcina probei.  

Domnia sa a menţionat că Guvernul a fost notificat de Comisia Europeană în 

legătură cu sarcina probei, modificările aduse de Senat nefiind conforme cu 

prevederile Directivei europene în materie. 

Ca urmare membrii Comisiei au formulat un amendament în sensul 

modificării alin. (6) şi (8) ale articolului 20.   

Doamna preşedintă a suspus la vot amendamentul precum şi proiectul de 

lege în ansamblu, acestea fiind avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul „Diverse”, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus 

organizarea unor audieri privind activitatea unor instituţii în domeniul protecţiei şi 

prevenirii violenţei în familie, Comisia fiind sesizată cu proiectele de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie (PL.x 622/2010 şi PL.x 846/2010), precum şi cu proiectul de Lege 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 845/2010). Domnia sa a 

propus invitarea la audieri a reprezentanţilor instituţiilor implicate în aplicarea 

prevederilor legislative în materie (respectiv Inspectoratul General al Poliţiei 

Române, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, etc.) precum şi a organizaţiilor 

neguvernamentale cu preocupări în domeniu (respectiv Centrul „Filia”, Coaliţia VIF, 

Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii). În acest sens va fi adresată 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare de prelungire a termenului de 

dezbatere pentru aceste proiecte de lege. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările 

Comisiei. 

 
Joi, 03 februarie 2011 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la proiectele de Lege privind 

prevenirea şi combaterea violentei în familie aflate în portofoliul Comisiei. 
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În zilele de 02 şi 03 februarie, 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, 

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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