
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/ 147/ 29.03.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada  22 – 24 martie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 22 – 24 martie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL.x 68/2011);  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie 

pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul 

Economic European (PL.x 107/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (PL.x 57/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă (PL.x 80/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.44/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 98/2011); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL.x 106/2011). 
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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 lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitaţi: 

- domnul Nicolae Ivăşchescu, secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 

- domnul Răsvan Stegaru, ofiţer de poliţie în cadrul Oficiului Român pentru 

Imigrări. 

 Ministerul Sănătăţii, deşi invitat, nu a participat la dezbateri. 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL.x 

68/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, urmărind, aşa cum se arată în cadrul Notei de fundamentare, extinderea bazei 

de colectare a contribuţiilor pentru asigurările de sănătate, concomitent cu menţinerea 

exceptărilor de la plata acestor contribuţii pentru categoriile de persoane fără venituri, cu 

venituri reduse sau defavorizate. 

La proiectul de lege a fost depus un amendament în sensul modificării art.259 

alin. (2). Supus la vot, amendamentul a întrunit 7 voturi „pentru” (doamna deputat 

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

Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Ciprian Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 4 

voturi „împotrivă” (domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Maria Stavrositu, 

doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). 

În continuare, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot proiectul 

de lege în ansamblu, cu amendamente. Supus la vot, proiectul de lege a întrunit 5 voturi 

„pentru” (doamna deputat Cristina Ileana Dumitrache, doamna deputat Carmen Axenie, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, domnul deputat Ciprian Florin Luca, domnul deputat 

Ioan Sorin Roman), 4 voturi „împotrivă” (domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna 

deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru) şi 2 „abţineri” (doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora şi 
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doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu). În consecinţă, proiectul de Lege nu a 

întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizat favorabil. 

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

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre 

ale Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European (PL.x 107/2011), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 

European, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr.260/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru asigurarea, pe de o parte, a transpunerii depline a aquis-

ului Uniunii Europene în materie de rezidenţă şi, pe de altă parte, pentru clarificarea 

anumitor aspecte care nu sunt legiferate la nivelul Uniunii Europene, dar a căror 

reglementare este necesară pentru a fi asigurată exercitarea de către cetăţenii Uniunii 

Europene şi membrii de familie ai acestora a dreptului la libera circulaţie. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a dat cuvântul domnului Răzvan 

Stegaru, reprezentantul Oficiului Român pentru Imigrări, care a precizat următoarele: 

- prevederile Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe 

teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora sunt 

transpuse în Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe 

teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul 

Economic European; 

- Comisia Europeană a decis efectuarea unor demersuri la nivel european, pentru 

a vedea cum sunt aplicate prevederile comunitare, demersuri în urma cărora s-a 

identificat necesitatea modificării şi completării legislaţiei naţionale, respectiv Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005; 

- principalele modificări preconizate prevăd includerea cetăţenilor Confederaţiei 

Elveţiene între cei cărora li se aplică prevederile OUG nr.102/2005, precum şi extinderea 

prevederilor legate de asigurările de sănătate şi asupra asigurărilor private de sănătate. 

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 proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de 

muncă (PL.x 57/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, în vederea actualizării cadrului juridic 

care să răspundă exerciţiului de simplificare a legislaţiei şi reducerii sarcinilor 

administrative. 

Domnul Nicolae Ivăşchescu a arătat că prevederile proiectului de lege sunt de 

natură să vină în sprijinul angajatorilor, având în vedere că din anul 2005 o singură 

societate a fost acreditată să asigure ucenicia la locul de muncă. De asemenea, domnia 

sa a precizat că suma pe care o va primi angajatorul care formează ucenici va fi de 60% 

din valoarea indicatorului social de referinţă, faţă de 50% cât este în prezent, iar în 

situaţia în care ucenicul nu trece examenul de absolvire, în condiţiile legii, angajatorul va 

trebui să returneze către stat suma primită pentru respectivul ucenic. 

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

proiectului de lege (2 „abţineri”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora şi doamna 

deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, restul voturilor fiind „pentru”). 

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

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă (PL.x 80/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea Legii nr. 76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării raportării la salariul minim brut 

pe ţară garantat în plată, a modului de calcul şi de stabilire a cuantumului indemnizaţiei 

de şomaj şi calcularea acesteia în funcţie de valoarea indicatorului social de referinţă în 

vigoare la data stabilirii. 

Domnul secretar de stat Nicolae Ivăşchescu a arătat că ordonanţa de urgentă 

prevede eliminarea raportării indemnizaţiei de şomaj la salariul minim brut pe ţară  şi 

calcularea acesteia în funcţie de valoarea indicatorului social de referinţă.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat o serie de precizări 

suplimentare cu privire la cuantumul şi modalitatea de stabilire a indicatorului social de 

referinţă. Domnul secretar de stat Nicolae Ivăşchescu a precizat că valoarea indicatorului 

social de referinţă este de 500 de lei şi se stabileşte anual prin Hotărâre de Guvern, 

acesta indexându-se anual cu rata inflaţiei.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a întrunit 5 voturi „pentru” (domnul deputat 



 5

Gheorghe Firczak, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Maria Stavrositu, 

doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru) şi 

6 voturi „împotrivă” (doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Cristina 

Ileana Dumitrache, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Ciprian Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman). 

În consecinţă, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de lege. 

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

legislative pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările şi completările ulterioare 

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

(Pl.x 98/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.16 lit.a) din 

Legea nr. 44/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi 

completările ulterioare, urmărind crearea posibilităţii ca tichetele gratuite de călătorie 

care se acordă veteranilor de război să poată fi utilizate şi de către soţul/soţia sau alte 

persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de legitimaţie de 

însoţitor eliberată de Asociaţia veteranilor de Război, legal constituită, care să 

înlocuiască mandatul pe bază de procură autentificată, prevăzută de textul actual al 

reglementării. 

Domnul secretat de stat Nicolae Ivăşchescu a arătat ca guvernul nu susţine 

propunerea legislativă, dat fiind faptul că procura autentificată oferă mai multe date 

despre persoana care este mandatată de titular să îi reprezinte interesele. 

 În continuare, doamna preşedintă Cristina Ancuta Pocora a supus la vot 

propunerea legislativă. Supusă la vot, propunerea legislativă a întrunit 5 voturi „pentru” 

(domnul deputat Nicolae Bănicioiu, domnul deputat Ciprian Florin Luca, domnul deputat 

Ioan Sorin Roman, doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora şi doamna deputat Graţiela 

Leocadia Gavrilescu), 5 voturi „împotrivă” (domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna 

deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa 

Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru) şi o abţinere (doamna 

deputat Cristina Ileana Dumitrache). În consecinţă, propunerea legislativă nu a întrunit 

numărul necesar de voturi pentru a fi avizată favorabil. 
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La al şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

(PL.x 106/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri. 

Domnul secretar de stat Nicolae Ivăşchescu a precizat că în acest moment nu 

există nicio reglementare legală referitoare la zilieri, prezentul proiect de lege propunând 

următoarele reglementări: 

- instituirea unui registru cu regim special pentru înregistrarea zilierilor, unde este 

menţionată şi suma negociată, pentru care zilierul semnează la sfârşitul zilei; 

- angajatorul va trebui să vireze către bugetul de stat impozitul de 16% aferent 

sumei negociate, fără a plăti alte taxe; 

- o persoană nu poate lucra mai mult de 60 de zile într-un an ca ziler. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat informaţii suplimentare 

despre drepturile viitoare la pensie ale celor care se angajează ca zilieri, precum şi 

despre calculele bugetare care s-au făcut cu privire la munca zilierilor. 

Domnul Nicolae Ivăşchescu a precizat că munca prestată de zilieri nu este 

calculată ca vechime în muncă şi nici nu sunt prevăzute drepturi la pensie, existând 

posibilitatea unor contribuţii opţionale la sistemul de pensii. Doamna preşedintă Cristina 

Ancuţa Pocora a apreciat că ar trebui să se ia în calcul posibilitatea ca cei care lucrează 

ca zilieri să poată contribui, pentru a beneficia de drepturi în urma muncii prestate. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea negativă a 

proiectului de lege. Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de lege (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 şi 5 voturi „împotrivă”: domnul deputat Gheorghe Firczak,  

doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat 

Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). 

Pentru zilele de 23 şi 24 martie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire 

la legislaţia din domeniul violenţei în familie. 
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În perioada 22 – 24 martie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

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

- vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, 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 Pető Csilla-Mária, doamna deputat Lucia-Ana 

Varga. 

 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
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                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
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            Expert parlamentar 
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