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

lucrările în ziua de 13 martie 2018, ora 13,30  având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative: 

 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice   (PLx. 71/2018) 

2.  Propunere legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru 

fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 

01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989  (PLx. 72/2018)  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 

din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată   (PLx. 10/2018) 

 

 



Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ionela Iurişniţi,  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 propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 71/2018)  a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativa legislativă reglementează modificarea şi completarea alin.(5) al 

art.65 din Legea nr.263/2010, în sensul includerii în categoria persoanelor 

care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără 

penalizare, a persoanelor care au locuit cel puțin 30 de ani în localitea 

Făgăraş precum și în zonele adiacente pe o rază de 8 km în jurul acestora, 

locuitorii fiind afectaţi de poluarea produsă de Combinatul chimic . 

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

întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

2. La dezbaterea propunerii legislative privind reparaţiile morale şi 

materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din 

armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989   (PLx. 72/2018)  

a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Inițiativa legislativă prevede acordarea unor reparaţii morale şi materiale 

pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în 

perioada 1 ianuarie 1962 - 25 decembrie 1989 , constând în acordarea unei 

indemnizaţii reparatorii lunare egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru 

care se face plata, începând cu luna următoare obţinerii calităţii de cadru 

militar activ îndepărtat abuziv din armată, precum şi acordarea unor alte 

drepturi. 



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

întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată  (PLx. 

10/2018)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Intervenţiile legislative au ca scop 

creşterea fondului de locuinţe sociale . 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 
 
În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ionela Iurişniţi – preşedinte , domnul deputat  Iulian Bulai – 

vicepreşedinte,  domnul deputat Ion Cupă – vicepreşedinte, domnul deputat 

Răzvan-Ilie Rotaru, domnul deputat Claudiu-Augustin Ilişanu, doamna 

deputat Ambrus Izabella Agnes  în locul doamnei deputat  Éva-Andrea Csép 

şi doamna deputat Victoria Longher  . 

 Au absentat : doamna deputat Aida Cristina Căruceru – vicepreşedinte, 

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

Calista, doamna deputat Alexandra-Corina Bogaciu, doamna deputat Oana-

Mioara Bîzgan Gayral şi domnul deputat Ciuhodaru Daniel. 

 

PREŞEDINTE 

   CRISTINA- IONELA IURIŞNIŢI 

 

 

                                                                              Întocmit                                 
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


