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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/  89/ 08.02.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 02 - 04 februarie 2010 
   

 

   Marţi, 02 februarie  2010 
            În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1.  Studiu individual asupra proiectelor şi propunerilor legislative aflate în portofoliul de     

 lucrări ale Comisiei. 

 

  Miercuri, 03 februarie  2010 
  În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind eliminarea pensiilor speciale 

(Plx 554/2009); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul 

muncii şi asigurărilor sociale (PLx 563/2009); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind încadrarea în condiţii speciale 

a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi 

(Plx 614/2009); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007 (Plx 615/2009); 
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5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de 

învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe 

de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate (PLx 

620/2009); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 

învăţământ special şi special integrat (Plx 649/2009); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

handicap (Plx 655/2009); 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.3 din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Plx 667/2009); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.63/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 (Plx 

670/2009); 

10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 

şi văduvelor de război, modificată şi completată prin Legea nr.303/2007 (Plx 

676/2009); 

11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Plx 677/2009); 

12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală (PLx 695/2009).                                 

 

Joi, 04 februarie  2010 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1 Documentare privind legislaţia internaţională în domeniul violenţei în familie. 
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Marţi, 02 februarie 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la proiectele şi propunerile legislative  

aflate în portofoliul de lucrări ale Comisiei. 

            
Miercuri, 03 februarie  2010 
La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi, din partea: 

- Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul Gheorghe Emacu - secretar 

de stat şi doamna Mihaela Popa - şef serviciu; 

- Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: doamna Ioana 

Mihăilă - director; 

- Ministerului Apărării Naţionale: domnul colonel Avram Paul Nenciu, director; 

- Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: doamna Georgeta 

Jugănaru – şef serviciu, doamna Elena Dobre - consilier afaceri europene, 

doamna Maria Bundaru – inspector şi domnul Petre Ionescu – consilier la 

Autoritatea Natională pentru Persoane cu Handicap din România. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei şi 

a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost 

îndeplinită.  

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind eliminarea pensiilor speciale (Plx 554/2009), pentru care Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl constituie acordarea pensiei 

pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei anticipate parţiale, a pensiei de 

invaliditate şi a pensiei de urmaş din sistemul public, exclusiv potrivit prevederilor Legii 

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

modificările şi completările ulterioare, urmând ca, de la data intrării în vigoare a acestor 

prevederi, să fie abrogate toate normele legale care instituie, prin excepţie de la 

prevederile Legii nr.19/2000, un regim diferit pentru acordarea acestor pensii (Legea 

nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare; Legea  nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor, 

republicată; Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu 

modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2003 

privind sistemul de pensionare a  membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată 
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cu modificări şi completări prin Legea nr.595/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale 

ale poliţiştilor, cu modificarile şi completările ulterioare). 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Georgeta 

Jugănaru a precizat că în prezent, un proiect de lege privind noul sistem de pensii a fost 

elaborat de Guvern şi se află în dezbatere publică, urmărindu-se astfel eliminarea pensiilor 

speciale, şi a solicitat, motivat de aceasta, respingerea propunerii legislative. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat că nu este de acord cu 

motivaţia adusă de Guvern de foarte multe ori, atunci când nu susţine unele propuneri 

legislative, conform căreia executivul intenţionează să elaboreze un nou act normativ în 

domeniul supus reglementării. De aceeaşi manieră s-a procedat şi în cazul propunerii 

legislative a Comisiei, de modificare şi completare a Legii nr.217/2003 pentru  prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie, când Guvernul a solicitat respingerea acesteia, însă 

până în prezent nu a fost  elaborat un nou proiect.    

Doamna deputat Lucia-Ana Varga şi-a manifestat nemulţumirea faţă de maniera 

evazivă a unor astfel de puncte de vedere ale Guvernului. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus membrilor Comisiei amânarea 

dezbaterilor la această propunere legislativă şi reluarea acestora odată cu noul proiect de 

lege al Guvernului privind sistemul de pensii, de asemenea informarea, în acest sens, a  

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Membrii Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu propunerea sus menţionată.  

 La al doilea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale (PLx 563/2009), 

pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Obiectul de reglementare al propunerii legislative constă în adoptarea unor măsuri 

în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, prin modificarea unor prevederi din Legea nr. 

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

modificările şi completările ulterioare, prin modificarea şi completarea unor prevederi din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi prin modificarea şi completarea unor prevederi din Legea nr. 

53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Intervenţia legislativă  

vizează limitarea termenelor pentru depunerea cererii de pensionare la Casa teritorială de 

pensii în a carei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, creând posibilitatea 

angajatorului de a lua măsurile legale în vederea încetării raportului de serviciu, respectiv 
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al raportului de muncă, la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard de 

pensionare şi a stagiului minim de cotizare, prevăzute de lege. Astfel, cererea de 

pensionare împreună cu actele doveditoare, se depun de către solicitant sau de către 

angajator, cu cel puţin 30 de zile, înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de 

pensionare pentru limită de vârstă, prevăzute de lege, la Casa teritorială de pensii. De 

asemenea, prin proiect se preconizează ca drepturile de pensie pentru limită de vârstă  şi 

a drepturilor de pensie anticipată sau de pensie anticipată parţială, să fie plătite în funcţie 

de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare şi data depunerii cererii, astfel încât drepturile 

de pensie pentru limită de vârstă să fie plătite de la data îndeplinirii condiţiilor de vârstă 

standard de pensionare şi a stagiului minim de cotizare prevăzute de lege, dacă cererea şi 

actele doveditoare au fost depuse în termen. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat reprezentanţilor Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să prezinte motivele pentru care a fost elaborat 

proiectul de lege, de asemenea, care sunt beneficiile pentru cetăţeni. 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Georgeta 

Jugănaru a arătat că prin proiectul de lege nu s-a urmărit să fie introduse limitări sau 

extinderi ale drepturilor ci doar să se reglementeze mai clar procedura de pensionare, 

termenul de depunere a dosarelor de pensionare, precum şi condiţiile de cumul al pensiei 

cu salariul. Doamna Georgeta Jugănaru a precizat că măsurile vizate de acest proiect de 

lege au fost deja reglementate prin alt act normativ (Legea nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional) şi, ca urmare, a solicitat, respingerea propunerii legislative. 

 Supus la vot, proiectul de lege a întrunit unanimitate de voturi pentru avizare 

negativă. 

   La al treilea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din carierele de 

extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi (Plx 614/2009), pentru care Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Obiectul de reglementare îl reprezintă încadrarea în condiţii speciale a unor locuri 

de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi, avându-se în 

vedere condiţiile de muncă specifice, generate de mediul de muncă, efortul fizic, 

solicitarea nervoasă, temperaturile extreme, variaţiile de umiditate, variaţiile curenţilor de 

aer, zgomotul, pulberile mixte, care au impact major asupra stării de sănătate. Se 
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preconizează aplicarea acestor reglementări începând cu 1 ianuarie 2010, pentru 

societăţile cu obiect de activitate în carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la 

zi, şi care, urmare a aplicării planului de prevenire şi protecţie revizuit, în baza HG 

nr.1622/2008, în vederea asigurării îmbunătăţirii nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii 

lucrătorilor, nu a condus la normalizarea condiţiilor locurilor de muncă. 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Georgeta  

Jugănaru a făcut menţiunea că legislaţia a fost armonizată cu cea europeană iar  

termenele până la care locurile de muncă puteau fi declarate ca fiind cu condiţii speciale 

au expirat, în prezent trebuind să existe doar locuri de muncă cu condiţii normale de 

muncă. 

 Doamna deputat Lucia-Ana Varga a subliniat faptul că nu se poate imputa  

salariaţilor din acele locuri de muncă cu condiţii speciale faptul că nu au fost întocmite 

documentaţiile necesare în termenul prevăzut de lege, însă este foarte important să se 

ştie dacă se justifică sau nu încadrarea în categoria de locuri de muncă cu condiţii 

speciale, a acestor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere 

la zi, sub aspectul respectării normelor privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor.  

De asemenea, doamna deputat Lucia-Ana Varga a menţionat faptul că doreşte să se 

solicite o situaţie cu privire la securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor din societăţile  

care nu au luat măsurile legale necesitate de  normalizarea condiţiilor locurilor de muncă.  

 Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat faptul că la dezbaterea pe 

fond în cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială vor fi discutate pe larg aceste 

aspecte. 

   Supusă la vot, propunerea legislativă a întrunit majoritate de voturi pentru avizare 

favorabilă ( o abţinere – domnul deputat Gheorghe Firczak). 

La al patrulea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.7/2007 (Plx 615/2009), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art.1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 7/2007, cu modificările 

ulterioare, astfel încât concediul pentru creşterea copilului să fie acordat, în toate situaţiile, 

până la vârsta de 3 ani. 
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Doamna preşedintă Cristina Ancuta Pocora a solicitat reprezentanţilor Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să răspundă la următoarele întrebări: 

- Care este viziunea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi cum 

va acţiona pentru sprijinirea familiei, dezvoltarea acesteia, creşterea copiilor? 

- Cum va fi regândit sistemul? 

- Familia este o prioritate pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale? 

- Care este politica Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a 

se asigura reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie? 

- Cum sunt stimulate femeile să revină în câmpul muncii, după naşterea 

copilului, în condiţiile în care nu există creşe, bone, servicii de îngrijire de zi 

şi cunoscut fiind faptul că resursele financiare ale părinţilor sunt insuficiente  

pentru a putea suplini absenţa acestor servicii? 

De asemenea, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora şi-a manifestat intenţia 

de a invita Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului la 

audiere. 

Doamna consilier Elena Dobre, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, a arătat că există preocupare din partea Ministerului şi că există o serie întreagă 

de prestaţii şi servicii sociale, precizând categoriile de alocaţii în sprijinul familiei şi 

copilului. 

Doamna deputat Lucia-Ana Varga a subliniat faptul că absenţa creşelor şi 

grădiniţelor, a serviciilor de îngrijire de zi, precum şi a celor de tip „after school” reprezintă 

o problemă reală şi îngrijorătoare care nu face decât să descurajeze femeia să revină la 

serviciu, contribuind la deprofesionalizarea acesteia. De aceea, domnia sa consideră că 

trebuie adoptate măsuri ferme şi urgente în acest domeniu în vederea începerii unui 

proces de normalizare. 

Doamna deputat Carmen Axenie a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a întrunit unanimitate de voturi pentru avizare 

negativă. 

La al cincilea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor 

înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua 
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studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate 

(PLx 620/2009), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Ordonanţa are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele 

de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de 

studii de licenţă care au fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, măsurile 

preconizate fiind luate ca urmare a abaterilor deosebit de grave constatate în derularea 

procesului de învăţământ la specializările/programele de studii organizate la aceste forme 

de învăţământ la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti, înfiinţată prin Legea 

nr.443/2002. 

 Reprezentantul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, doamna 

director Ioana Mihăilă a precizat că Ordonanţa vine să corecteze situaţii de genul celor 

constatate la unele universităţi, în aplicarea acesteia fiind deja emis şi aplicat un Ordin al 

ministrului.  

Domnul deputat Gheorghe Firczak a felicitat executivul pentru modul în care a 

reuşit să soluţioneze situaţiile apărute şi a menţionat că nu este de acord ca universităţile 

de stat să aibă cifră de şcolarizare pentru locuri cu plată. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a 

proiectului de lege iar aceasta a  întrunit unanimitate de voturi. 

La al şaselea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind 

unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi 

protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul 

sistemului de învăţământ special şi special integrat (Plx 649/2009), pentru care Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea HG nr.1251/2005 

privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, 

recuperare şi protecţie specială  a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale 

din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. 

Reprezentantul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, doamna 

director Ioana Mihăilă a precizat că propunerea legislativă nu respectă normele de tehnică 

legislativă iar îmbunătăţirea normării se va produce ca urmare a reglementărilor ce vor fi 

prevăzute de noua lege a învăţământului. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a adus în discuţie modul în care se 

desfăşoară procesul de învăţământ în situaţia copiilor cu handicap integraţi în clase 
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normale, exemplificând cazul unui copil de la şcoala din comuna Stelnica -  judeţul 

Ialomiţa, unde copilul este neglijat, nu progresează dar nici nu este lăsat să se transfere la 

o şcoală specială, motivat de faptul că reducerea numărului de copii ar conduce la 

desfiinţarea clasei şi, implicit a catedrei învăţătoarei în cauză. Domnia sa a precizat că a 

întreprins numeroase demersuri la conducerea şcolii şi a inspectoratului şcolar, pentru 

normalizarea situaţiei, urmând să informeze şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului despre această situaţie, în vederea soluţionării. 

Domnul deputat Gheorghe Firczak a apreciat propunerea legislativă ca fiind 

generoasă dar dificilă din punct de vedere procedural, justificându-se din această 

perspectivă punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Doamna deputat Lucia-Ana Varga şi-a exprimat dorinţa de a se solicita Ministerului 

modificarea  Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ 

special şi special integrat, în sensul preconizat de propunerea legislativă. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative, aceasta întrunind unanimitate de voturi. 

La al şaptelea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 655/2009), pentru care Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

republicată, cu modificările ulterioare. Principalele modificări şi completari se referă la 

schimbarea definiţiei persoanei cu handicap, cumularea dreptului de a călători gratuit pe 

liniile de transport urban şi interurban, instituirea unei legitimaţii unice de călătorie, 

explicitarea modalităţii de stabilire a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de 

persoanele cu handicap sau de susţinătorii legali, asistate în centre rezidenţiale, 

acordarea prestaţiilor sociale către moştenitorii persoanei cu handicap decedate, respectiv 

pe luna aferentă în care acesta a decedat, proporţional cu cota parte cuvenită. 

La această propunere legislativă au fost formulate amendamente ale membrilor 

Comisiei. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a întrunit unanimitate de voturi pentru 

adoptarea amendamentelor, fiind avizată favorabil cu aceste amendamente. 
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La al optulea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii (Plx 667/2009), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin. (1) din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, în sensul majorării 

cuantumului alocaţiei de stat pentru copii de la 42 de lei lunar, cât e în prezent, la 85 lei 

lunar. 

Doamna deputat Carmen Axenie a menţionat că propunerea legislativă nu prevede 

sursa de finanţare.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 

voturi. 

La al nouălea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 (Plx 670/2009), pentru care Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin.(1) din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, în sensul stabilirii 

cuantumului acesteia la 200 lei lunar, cu menţiunea că în propunerea legislativă este 

menţionat în mod eronat  „Legea nr.63/1993 privind alocaţia de stat pentru copii”.  
Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi 

(o abţinere – doamna deputat Lucia-Ana Varga). 

La al zecilea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, modificată şi completată prin 

Legea nr.303/2007 (Plx 676/2009), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.44/1994 

cu noi prevederi, în sensul că, de prevederile acesteia, trebuie să beneficieze şi orfanii de 

război, urmaşi ai persoanelor decedate pe front, în prizonierat sau ca urmare a rănilor ori 

bolilor contactate pe front sau în prizonierat, iar pe de alta parte, această calitate să fie 

stabilită de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Georgeta 

Jugănaru a precizat că Ministerul nu susţine extinderea drepturilor beneficiarilor, existând 

reglementări privind drepturile de urmaşi.  
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Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

Propunerea legislativă nu a întrunit numărul de voturi al deputaţilor pentru a fi 

considerată ca fiind avizată favorabil (3 voturi „pentru” – doamna deputat Carmen Axenia, 

domnul deputat Ciprian-Florin Luca, doamna deputat Lucia-Ana Varga; 2 voturi „împotrivă” 

– doamna deputat Pető Csilla-Mária, domnul deputat Gheorghe Firczak; 2 „abţineri” – 

doamna deputat  Cristina Ancuţa Pocora, doamna Ileana Cristina Dumitrache). 

La al unsprezecilea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

(Plx 677/2009), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 lit. b) din 

Legea nr.44/1994, în sensul extinderii sferei beneficiarilor acestui act normativ, prin 

acordarea drepturilor prevăzute de lege şi persoanelor care „au acţionat în unităţile 

speciale de marină şi geniu, din zona interioară, pentru dragarea minelor din apele 

teritoriale, curăţarea teritoriului de mine şi dezamorsarea proiectilelor, până la 31 

decembrie 1962”.  

Reprezentantul Ministerului Apărării, domnul colonel Avram Paul Nenciu - director a 

precizat că au existat mai multe iniţiative legislative în domeniu şi că această iniţiativă 

limitează extinderea drepturilor beneficiarilor deşi există activităţi de deminare şi astăzi. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a primit aviz negativ, întrunind 3 voturi 

„pentru” (doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache, domnul deputat Ciprian-Florin Luca), 3 voturi „împotrivă”  (doamna deputat 

Carmen Axenie, doamna deputat Pető Csilla-Mária, doamna deputat Lucia-Ana Varga) şi 

„o abţinere”.  

La al doisprezecilea  punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (PLx 695/2009), pentru care 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Legii nr.15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 

republicată, în sensul că tinerii cărora li se atribuie în folosinţă terenuri în vederea 

construirii unei locuinţe, trebuie să fi împlinit sau să împlinească vârsta de 18 ani în anul în 

care li se atribuie un astfel de teren, iar la data respectivă să nu deţină în proprietate o 
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locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală. Se mai 

preconizează ca, la solicitarea proprietarului locuinţei căruia i s-a atribuit terenul, după 

finalizarea construcţiei, prin hotărâre a consiliului local să se aprobe vânzarea acestui 

teren, pe baza unui raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, cu respectarea 

preţurilor terenurilor de pe piaţa locală. 

Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul secretar de stat 

Gheorghe Emacu a precizat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă  deoarece 

aceasta încalcă principiul autonomiei locale şi introduce unele prevederi care contravin 

normelor de drept. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi, 

după cum urmează: 4 voturi „pentru” (domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat 

Pető Csilla-Mária, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Ciprian-Florin Luca), 

2 voturi „împotrivă” (doamna deputat Cristina Ancuta Pocora, doamna deputat Lucia-Ana 

Varga) şi  „o abţinere” (doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache). 

 

Având în vedere că la şedinţa Comisiei, reprezentarea Guvernului nu a fost la nivel 

de secretar de stat, conform deciziei Primului Ministru, doamna preşedintă Cristina Ancuţa 

Pocora a informat membrii Comisiei că va atenţiona în acest sens executivul. 

 

De asemenea, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a informat membrii 

Comisiei că a participat la o dezbatere organizată de Agenţia Naţională pentru Egalitatea 

de Şanse între Femei şi Bărbaţi (A.N.E.S.), împreună cu organizaţii neguvernamentale, pe 

tema Strategiei naţionale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 

2010-2012. Domnia sa a subliniat şi faptul că, la întâlnirea grupului de lucru, a fost 

evidenţiată necesitatea unei dezbateri mai largi privind egalizarea vârstei de pensionare 

între femei şi bărbaţi. Ca urmare, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus  

organizarea, de către Comisie, a acestei dezbateri, pentru ziua de miercuri, 10 februarie 

2010, ora 1100, la sala de şedinţe a Comisiei, la care vor fi invitaţi reprezentanţi din 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, A.N.E.S., Institutul Naţional de Statistică,  

ONG-uri, confederaţii sindicale şi patronale. 

 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 
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           Joi, 04 februarie 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la legislaţia internaţională în domeniul  

violenţei în familie. 

 

La lucrările Comisiei din perioada 02 - 04 februarie 2010 au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache -  

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

Csilla-Maria – 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 Ciprian-Florin 

Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu 

şi doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

        PREŞEDINTE                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                   
 
 

                   SECRETAR   
 

                                                          PETŐ  Csilla-Mária                             

                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Intocmit:  
 
                                                                                                                                                                           Lucia- Cornelia LEPĂDATU, 
                                                                                                                                                                           Consilier parlamentar 
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