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  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei  şi bărbaţi  şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 4 februarie 2014 , având pe ordinea de zi 
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative: 

 
1.Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii  

nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- 
Plx583/2013 

2.Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară  pentru creşterea copiilor- Plx 578/2013 



3. Propunere legislativă pentru modificarea  alin. (5) al art.6- 
Legea  nr.61 din 22/09/1993 – Plx.603/2013 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator- Plx 
605/2013 

5. Propunere legislativă pentru modificarea  alin. (1) al art.87 din 
Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap- Plx 611/2013 

6. Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România- Plx 612/2013 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri – Plx617/2013 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea 
nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
modificată şi completată- Plx 620/2013 

9. Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii 
nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap-Plx621/2013 

10. Propunere pentru modificarea şi completarea Legii 
voluntariatului nr.195/2001-Plx627/2013 

11. Propunere legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate –Plx 636/2013 

12. Propunere legislativă privind parteneriatul civil- plx 670/2013 
13. Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii 

nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap-Plx 676/2013 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna  preşedinte Liliana Mincă,  care a 

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

acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 



 

           1. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare –Plx 583/2013, doamna preşedinte a prezentat 
obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin această iniţiativă 
legislativă se propune   modificarea sursei de finanţare pentru plata 
salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
prin transfer către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care 
va vira aceste fonduri către primăriile angajatoare ( în prezent aceste sume 
sunt asigurate de la bugetul local)  precum şi o serie de modificări referitoare 
la contractul de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap 
grav. 
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

 
           2. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - Plx 587/2013, doamna 
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin 
această iniţiativă legislativă se propune acordarea unei sume de bani lunară, 
echivalentă cu salariul minim net pe economie,  unuia dintre bunicii care 
îngrijeşte copilul, în situaţia în care părintele se întoarce la locul de muncă 
înainte ca acesta să împlinească vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului 
cu handicap  
 
               În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 
         3.  La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea  alin. 
(5) al art.6- Legea nr.61 din 22/09/1993- Plx 603/2013, doamna preşedinte 
a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin această 
iniţiativă legislativă se propune eliminarea restricţiei de 12 luni pentru 
înregistrarea cererii ulterior lunii în care s-a născut copilul  şi extinderea 



acesteia la 3 ani,   pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii, în 
beneficiul copiilor născuţi în afara ţării. Initiatorii au în vedere faptul că în 
unele state europene sunt comunităţi româneşti mari iar dispersia geografică 
face uneori dificil demersul părinţilor de a putea intra în posesia ajutorului 
financiar destinat copiilor. 
 
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

 
              4. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei 
de mediator – Plx 605/2013 doamna preşedinte a prezentat obiectul de 
reglementare al propunerii legislative. Prin această iniţiativă legislativă se 
propune  îmbunătăţirea cadrului legislativ actual prin simplificarea 
procedurii medierii , introducerea conceptului de mediere în cazul 
conflictelor din administraţia publică centrală şi locală. 
 
                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

 
  5. La dezbaterea    propunerii legislative pentru modificarea  alin.  

(1) al art.87 din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap –Plx 611/2013,  doamna preşedinte a 
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin această 
iniţiativă legislativă se propune  modifcarea art. 87 din Legea nr.448/2006 în 
sensul includerii persoanelor cu boli degenerative în categoriile de persoane  
cărora li se emite un certificat permanent de valabilitate pentru persoanele cu 
handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-
anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de 
recuperare, fără necesitatea unor evaluări periodice. 
 
             În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

 
6. La dezbaterea  propunerii legislative de modificare și completare  

a Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din aviaţia civilă din România – Plx 612/2013 
doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii 



legislative. Prin această iniţiativă legislativă se propune  reintroducerea 
reglementării  pensiilor de serviciu care au fost abrogate prin Legea 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a condiţiilor de  vârstă şi vechime în 
activitate necesare pensionării personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă şi stabilirea pensiilor de serviciu de 80 % din 
media veniturilor totale brute realizate  în ultimele 12 luni de activitate. În 
cadrul dezbaterilor au intervenit domnul deputat Zslot Molnar şi doamna 
preşedinte  Liliana Mincă şi au susţinut iniţiativa legislativă. 
 
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 

 
               7. La dezbaterea  propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri – Plx 617/2013, doamna preşedinte a 
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin această 
iniţiativă legislativă se propune  ca, în situaţia în care beneficiarul este o 
instituţie publică sau munca persoanelor care exercită activităţi cu caracter 
ocazional este necesară pentru realizarea unor obiective de interes public ce 
sunt condiţionate de existenţa unor termene stabilite printr-un contract ferm, 
durata prestării acestor activităţi poate fi de 150 zile cumulate pe durata unui 
an calendaristic( în prezent durata este de maxim 90 zile). 
 
                În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

  
              8. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 
art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, modificată şi completată – Plx 620/2013 doamna 
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin 
această iniţiativă legislativă se propune modifcarea art. 165 din Legea 
nr.263/2013 în sensul luării în considerare la calcularea pensiei a tuturor 
veniturilor care au constituit  bază de calcul la plata contribuţiei sociale din 
luna respectivă, chiar dacă acestea nu au avut caracter permanent , 
diferenţiat  pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în sensul 



utilizării câştigului salarial şi luare în considerare a formelor de retribuire 
obţinute în acord global. 
 
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 
 
                9. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea  şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 621/2013 doamna preşedinte a 
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin această 
iniţiativă legislativă se propune  să nu mai fie obligatorie prezentarea din 
oficiu sau la numirea organelor competente a   persoanelor  cu afecţiuni care 
constituie handicap permanent , la lucrările comisiei de evaluare precum şi 
prezenţa unui procuror , ca membru în comisiile de evaluare. La dezbateri a 
luat cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă şi a susţinut propunerea 
legislativă, solicitând membrilor comisiei să acorde un vot favorabil. 
 
                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil  . 

 
             10. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 – Plx 627/2013, doamna 
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin 
această iniţiativă legislativă se propune modificarea definiţiei voluntariatului 
şi completarea Legii voluntariatului , în sensul de a fi luate în considerare şi 
IMM-urile sau corporaţiile care vor să organizeze servicii de voluntariat , 
introducerea obligaţiei de a încheia contractul de voluntariat în formă scrisă 
şi înregistrarea acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă. 
 
                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 
 
             11. La dezbaterea  propunerii legislative  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 
şi cu tulburări de sănătate mintală asociate – Plx636/2013, doamna 



preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative.                         
Intervenţiile legislative vizează   continuarea terapiei copiilor afectaţi de 
autism şi pe perioada şcolarizării, în prezent fiind reglementate numai 
intervenţiile specializate precoce, adresate copiilor cu vârsta cuprinsă între 
zero şi trei ani. În cadrul dezbaterilor au intervenit doamna preşedinte 
Liliana Mincă şi doamna vicepreşedinte gabriela Podaşcă şi au susţinut 
modificările propuse de către iniţiatori. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 
 

12.  La dezbaterea  propunerii legislative privind parteneriatul civil 
– Plx 670/2013, doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al 
propunerii legislative. Prin această iniţiativă legislativă se propune   
stabilirea regimului juridic al parteneriatului civil, urmărind conferirea unui 
caracter legal convieţuirii dintre două persoane, care decid să convieţuiască 
în baza afecţiunii, respectului şi sprijinului reciproc şi a egalităţii în drepturi,  
ca alternativă la căsătorie  .  

 
    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  ( împotrivă au votat deputaţii 
Mincă Liliana, Ştefan Dalcă şi Marcoci Vlad iar deputaţii  Gheorghe 
Firczac,  Gabriela Podaşcă şi Zsolt  Molnar s-au abţinut). 

 
          13. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea  şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 676, doamna preşedinte a 
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin  proiect  se 
propune adoptarea unor măsuri referitoare la constatarea, 
evaluarea/reevaluarea stării de handicap, de către medicii specialişti, precum 
şi stabilirea de atribuţii serviciului de evaluare complexă din cadrul 
direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului , respectiv 
direcţiilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti .  
 
 
 



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 Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalcă 
- vicepreşedinte,   domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar,  

doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă – vicepreşedinte, domnul deputat 
Vlad Marcoci – secretar şi domnul deputat  Zsolt Molnar . 

Au absentat : domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici , 
domnul deputat Gheorghe Florin, domnul deputat Ludovic Orban, doamna 
deputat Maria Andreea Paul, doamna deputat Viorica Marcu, doamna 
deputat Pană Adriana Doina  şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

 
         PREŞEDINTE                                                       

         Liliana MINCĂ                  

 

                         SECRETAR   

                                                                    Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
Întocmit,                                                                          

    Consilier  parlamentar 
    Maria Eugenia Barna                    
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