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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/1452/21.11.2017 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 13 noiembrie 2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 13 noiembrie 2017, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 332/2017) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 362/2017) 

3. Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în 

sistemul public de pensii   (PLx. 345/2017) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia  (PLx. 381/2017) 

5. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul muncii (PLx. 365/2017) 



6.  Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România (PLx. 

399/2 017)  

7. Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă(PLx. 

400/2017)  

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.60/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(PLx. 389/2017) 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative(PLx. 390/2017) 

 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Iulian Bulai care a 

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

acesta fiind aprobat cu modificări, cu  majoritate de voturi. La lucrările 

comisiei au participat în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Alianţei 

Părinţilor din România şi ai Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale 

pentru Servicii Sociale şi din partea  Ministerului Sănătăţii domnul secretar 

de stat Dan Dumitrescu . 

 

1.. La  dezbaterea proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor în 

România (PLx. 399/2017) a luat cuvântul domnul vicepreşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul 

invitaţii  din partea societăţii civile, care au exprimat puncte de vedere 

nefavorabile adoptării proiectului de lege . Reprezentantul Ministerului 

Sănătăţii a susţinut adoptarea proiectul de lege în forma trimisă de către 

Guvern. 

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

voturi, amânarea dezbaterilor cu două săptămâni. 

 



2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 

362/2017) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă reglementează ca documentaţia privind 

pensionarea să se depună cu 90 de zile înainte de data îndeplinirii condiţiilor 

legale de pensionare, conform legii. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

3. La  dezbaterea propunerii  legislative privind unele măsuri de cotizare 

retroactivă în sistemul public de pensii (PLx. 345/2017) a luat cuvântul 

domnul vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa 

legislativă propune instituirea unor măsuri privind cotizare retroactivă în  

sistemul public de pensii pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari 

şi nu au fost asigurate în  sistemul  public de pensii. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

4. La  dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia  (PLx. 381/2017) a 

luat cuvântul domnul vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Proiectul de lege propune modificarea art.6 în sensul că ANL poate reţine şi  

utiliza  o cotă de 5 % din resurse pentru cheltuieli de funcţionare, conform 

legii  şi excepţii privind depunerea de cereri pt repartizarea de locuinţe ANL 

şi după împlinirea vârstei de 35 ani pt.medici şi cadre didactice. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

5. La  dezbaterea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.53/2003 - Codul muncii  (PLx. 365/2017) a luat cuvântul domnul 



vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Proiectul de lege 

propune modificarea Codului Muncii pentru stoparea fenomenului de muncă 

nedeclarată, eficientizarea activităţii de control şi definirea mai clară 

aregimului sancţionator. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

6. La dezbaterea proiectului de lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx. 

332/2017) a luat cuvântul domnul vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei 

măsuri similare în ceea ce priveşte pensionarea anticipată fără penalizare şi 

pentru persoanele care au locuit sau lucrat timp de 30  de ani în localităţile 

enumerate . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

7.La  dezbaterea proiectului de Lege privind reglementarea activităţii de 

telemuncă  (PLx. 400/2017) a luat cuvântul domnul vicepreşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege reglementează 

activitatea  de telemuncă pentru categoria de locuri de muncă în care se 

utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, urmărindu-se 

flexibilizarea şi adaptarea relaţiilor de muncă în raport cu evoluţia dinamică 

a pieţei muncii, stabilindu-se avantaje atât pentru salariat, cât şi pentru 

angajator. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

8. La  dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

(PLx. 389/2017) a luat cuvântul domnul vicepreşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  Proiectul de lege reglementează modificarea şi 



completarea Legii nr.448/2006, în sensul creşterii valorii prestaţiilor sociale 

acordate persoanelor cu handicap şi raportarea acestora la nivelul 

Indicatorului Social de Referinţă (ISR), în două etape (începând cu 1 

ianuarie 2018 şi, respectiv, 1 iulie 2018), precum şi stimularea angajării 

persoanelor cu handicap, atât în sectorul public, cât şi în cel privat . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

9. La  dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (PLx. 390/2017) a luat cuvântul domnul 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Proiectul de lege 

reglementează modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv a 

Legii nr.448/2006, şi a Legii nr.197/2012  şi  corelarea prevederilor cu 

privire la educaţia persoanelor cu handicap şi/sau cerinţe educaţionale 

speciale cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, acordarea serviciilor sociale 

stabilite la articolul 32, doar persoanelor adulte cu handicap, având în vedere 

faptul că tipurile de servicii sociale de care beneficiază copiii din sistemul de 

protecţie specială sunt stabilite în legislaţia specifică,  legiferarea dreptului la 

un asistent personal pentru copilul cu handicap grav, stabilirea salariului 

asistentului personal, al asistentului personal profesionist şi a indemnizaţiei 

lunare  

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

 

  În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi:  domnul deputat 

Iulian Bulai – vicepreşedinte, doamna deputat Aida Cristina Căruceru – 

vicepreşedinte, domnul deputat Ion Cupă – vicepreşedinte, doamna deputat  

Éva-Andrea Csép, domnul deputat Claudiu-Augustin Ilişanu, domnul 



deputat Răzvan-Ilie Rotaru, doamna deputat Alexandra-Corina Bogaciu  şi   

doamna deputat Victoria Longher. 

 

Au absentat: doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan Gayral – 

preşedinte, doamna deputat  Mara Mareş – secretar, doamna deputat Mara-

Daniela Calista, domnul deputat Ciuhodaru Daniel. 

 

   

        VICEPREŞEDINTE 
 

                                                     Iulian Bulai     
   

 

 

 

 

 

 

                                                                              Întocmit                                 
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


