
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                     Nr. 37/361/ 09.10. 2012 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din ziua de 02 octombrie 2012 
 

În  proiectul ordinii de zi din ziua de 02 octombrie 2012 au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind exercitarea profesiei de 

instructor auto cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din România (Plx.342/2012);  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea, funcţionarea şi 

organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină (Pl.x348/2012); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 

educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală (Pl.x331/2012); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

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

(Pl.x363/2012); 

5. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Pl.x360/2012); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea OUG 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 

(Pl.x361/2012); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(Pl.x333/2012); 
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 8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.226 

din 2006 privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă (Pl.x344/2012); 

 9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x355/2012); 

 10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x356/2012); 

11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x 357/2012); 

12. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (Pl.x358/2012); 

13. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x359/2012). 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

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

legislative privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, 

precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din 

România (Plx.342/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare exercitarea profesiei de 

instructor auto, ca profesie de sine stătătoare, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Camerei Instructorilor Auto din România, ca organizaţie profesională, cu personalitate 

juridică, de interes public, apolitică şi independentă. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

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

legislative privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor de consiliere 

pentru criza de sarcină (Pl.x348/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic 

adecvat pentru înfiinţarea şi funcţionarea cabinetelor de consiliere pentru criza de 

sarcină, astfel încât femeia să poată conştientiza impactul pe care avortul îl are asupra 

sănătăţii sale fizice şi psihice. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 
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La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile 

specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări 

din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (Pl.x331/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi  completarea 

Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 

asociate. Mai exact, se preconizează ca şi pacienţii diagnosticaţi cu sindromul Down, să 

beneficieze de serviciile integrate de sănătate, educaţie şi sociale, ca şi persoanele cu 

tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate. 

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

propunerii legislative. 

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

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x363/2012); 

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 şi completările ulterioare, în vederea asigurării fondurilor 

necesare pentru plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin agenţiile teritoriale de 

prestaţii sociale. 

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

propunerii legislative. 

La al cincilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea, în fond, a propunerii 

legislative privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie (Pl.x360/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul înfiinţării Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, 

organ de specialitate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Totodată, iniţiativa legislativă are în vedere stabilirea obiectivelor şi atribuţiilor Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Familiei, precum şi înfiinţarea, în cadrul Agenţiei, a 

Comitetului Naţional Tripartit pentru Combaterea Violenţei asupra Femeilor.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor raportul de respingere a propunerii legislative. 
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La al şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copilului (Pl.x361/2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea OUG 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării prevederilor care limitează 

acordarea drepturilor la primele 3 naşteri. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Pl.x333/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul ca persoanele cu handicap să beneficieze de unele facilităţi: pensie 

de urmaş pe durata handicapului indiferent dacă lucrează; tratament balnear gratuit; 

creşterea punctajelor anuale cu 50% pentru perioadele cât au lucrat în locuri de muncă 

încadrate în grupa I de muncă, respectiv cu 25% pentru perioadele cât au lucrat în 

locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă. 

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

propunerii legislative. 

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

legislative pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condiţii 

speciale a unor locuri de muncă (Pl.x344/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.226/2006 privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă în sensul 

extinderii numărului de poziţii din lista locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (Pl.x355/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) al 

ar.62 şi alin (3) al art.65 din Legea 263-2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în 

sensul că la stabilirea stagiului de cotizare necesar pentru acordarea pensiei anticipate, 
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precum şi a pensiei anticipate parţiale, să se ia în considerare şi unele perioade 

asimilate, respective, stagiul militar şi durata studiilor superioare. 

De asemenea, prin proiect se mai preconizează şi majorarea procentului de la 25 la 

50% din câştigul salarial mediu brut lunar utilizat la determinarea punctajului lunar al 

asiguratului pentru perioadele asimilate prevăzute la art.49 alin(1) lit.b),c), f) şi g). 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

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

de lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(Pl.x356/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) al 

ar.62 şi alin (3) al art.65 din Legea 263-2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în 

sensul că la stabilirea stagiului de cotizare necesar pentru acordarea pensiei anticipate, 

precum şi a pensiei anticipate parţiale, să se ia în considerare şi unele perioade 

asimilate, respective, stagiul militar şi durata studiilor superioare. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (Pl.x 357/2012); 

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

ale art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul ca vârsta standard de pensionare pentru 

bărbaţi să fie, de 65 de ani, respectiv de 63 de ani pentru femei, cu posibilitatea, pentru 

acestea din urmă de a opta, la cerere, să se pensioneze la vârsta de 65 de ani. 

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

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 

2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x358/2012); 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.84 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, preconizându-se acordarea dreptului la pensie de urmaş şi 

copiilor ai căror susţinători decedaţi nu au îndeplinit condiţiile de pensionare prevăzute 

la art.83 din lege. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Pl.x359/2012). 

Intervenţiile legislative preconizate  vizează ca procentul de diminuare a 

cuantumului pensiei să se stabilească diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare 

realizat peste stagiul normal de cotizare, cât şi posibilitatea beneficiarul pensiei 

anticipate parţiale, care, după data înscrierii la pensie, dacă realizează stagii de cotizare 

cu plata pensiei suspendate, să poată solicita recalcularea pensiei cu diminuarea 

procentului de penalizare. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

 Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În ziua de 02 octombrie 2012, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora - preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache - vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, 

doamna deputat Petö Csilla - Maria, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat 

Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Ioan 

Sorin Roman  şi  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

Au absentat: doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, 

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

 

 

 

PREŞEDINTĂ 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 

           
 

 
                                                                                

                Intocmit, 
                Cristina Constantin 
                Consilier parlamentar 
 
                Luminiţa Gheorghiu 
                                                                                                                                                        Consilier 
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