
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 4C-17/234/16.12.2014 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
 
 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 9 decembrie  2014 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 9 decembrie 2014, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative : 

1. Propunere legislativă pentru abrogarea art.4 alin (5) din Legea 

nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, 

precum şi unele măsuri adiacente  (PLx.504/2014) 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din  Legea 61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii   (PLx.505/2014)        

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( Plx. 512/2014) 



4. Propunere legislativă privind înfiinţarea la nivelul administraţiei 

publice locale din comune şi oraşe a compartimentului de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale  ( PLx. 518/2014) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1)al art.159 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx.519/2014) 

6. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.85 din 

Legea nr.448 din 6 decembrie 2006  privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap  (PLx. 524/2014) 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  ( PLx.528/2014) 

 

Şedinţa a fost condusă  de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalca,  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 abrogarea art.4 alin (5) 

din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PLx.504/2014) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorul 

propune eliminarea din lege a dispoziţiilor art.4 alin (5) în vederea acordării 

dreptului tuturor părţilor la un proces echitabil, eliminându-se suspiciunile 

de corupţie. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.4 din  

Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii   (PLx.505/2014)a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiatorii propun ca alocaţia de stat pentru copii să nu se mai plătească 



persoanelor care abandonează copilul, dezinteresându-se de acesta mai mult 

de o lună, România fiind pe primul loc în Europa privind numărul de copii 

abandonaţi.  

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.      

 

3.  La dezbaterea proiectului de Lege  pentru modificarea art.158 alin.(1) 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice               

( PLx. 512/2014) luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Prin proiect se propune recunoaşterea grupei I de muncă 

pentru toţi pensionarii şi nu numai pentru cei care au efectuat minim 6 ani în 

grupa I de muncă, având drept scop înlăturarea inechităţilor determinate de 

adoptarea legii pensiilor.  

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

4. La dezbaterea propunerii legislative privind înfiinţarea la nivelul 

administraţiei publice locale din comune şi oraşe a compartimentului de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ( PLx. 518/2014) a luat 

cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Prin 

proiect se propune înfiinţarea la nivelul administraţiei publice locale din 

comune şi oraşe a compartimentului de pensii şi alte drepturi sociale,  care 

să asigure legătura dintre cetăţeni şi casele teritoriale şi sectoriale de pensii. 

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.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PLx.519/2014) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 



reglementare. Prin proiect se propune ca datele preluate din cele aproximativ 

6 milioane de carnete de muncă în sistemul informatic al Casei Naţionale de 

Pensii Publice să fie utilizate de către aceasta la calculul drepturilor de 

pensie . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

6. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea 

art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006  privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap   (PLx. 524/2014) a 

luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiatorii propun completarea componenţei comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap cu reprezentantul consiliului judeţean, 

respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, în calitate 

de vicepreşedinte, precum şi cu reprezentantul Agenţiei Judeţene pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

7. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx.528/2014) 

luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Prin proiect se propune ca femeile care au realizat stagiul complet de 

cotizare la sistemul de pensii să beneficieze de reducerea vârstei de 

pensionare cu câte 3 ani pentru fiecare copil cu handicap crescut . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  
  

 



În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, 

doamna deputat Viorica Marcu - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Florin, domnul deputat Vlad Marcoci – secretar şi domnul deputat Molnar 

Zsolt. 

Au absentat: domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul 

deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, doamna 

deputat Maria Andreea Paul, doamna deputat Pană Adriana Doina şi doamna 

deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

       

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                  

                        SECRETAR   

                                                                           Vlad MARCOCI 

 
 
 
Întocmit,                                                               
  

                                                                                        Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      
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