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          pentru femei şi bărbaţi 

 
 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 6 octombrie   2015 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 6 octombrie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011  (PLx. 505/2015) 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.395 

din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a 

serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de 

voluntariat  (PLx. 507/2015) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii        

nr.1 /2011 a educaţiei naţionale (PLx. 508/2015)  

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010, Legea 

pensiilor, republicată (PLx. 611/2015)  

 5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind 

aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 



privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de 

călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 

război (PLx. 612/2015) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art. 56 şi art.57 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 614/2015) 

7.  Proiect de Lege  pentru modificarea art. 391 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 620/2015) 

8.  Proiect  de Lege  pentru modificarea  şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

(PLx. 622/2015) 

 

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.  

La lucrările comisiei au participat,  în calitate de invitaţi din partea 

Ministerului Apărării Naţionale , domnii Bălălău Adrian, Mihalcea Viorel şi 

Gheorghe Dănuţ. 

 

1. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011  (PLx. 

505/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare  

extinderea interdicţiei activităţilor care pun în pericol sănătatea şi 

integritatea fizică şi psihică a tinerilor precum şi activităţile de natură 

politică şi prozelitism religios în campusurile ce aparţin respectivelor unităţi 

şi instituţii prevăzute la alin (1) al art.7 din lege . 



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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.395 din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe 

timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul 

militar pe bază de voluntariat  (PLx. 507/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiativa legislativă are ca 

obiect de reglementare instituirea posibilităţii efectuării de către cetăţenii 

români cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani a serviciului militar pe bază 

de voluntariat, în calitate de militar în termen, pe o perioadă de 6 luni, 

începând din anul 2016.  

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

voturi,  întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1 /2011 a educaţiei naţionale  (PLx. 508/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea legii educaţiei 

naţionale pentru eficientizarea performanţelor şcolare, în sensul ca elevii din 

învăţământul primar, gimnazial şi liceal să aibă cursuri doar dimineaţa. 

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

voturi,  întocmirea unui aviz favorabil.   

 

4. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.263/2010, Legea pensiilor, republicată (PLx. 611/2015) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa 

legislativă are ca obiect de reglementare posibilitatea ca la stabilirea  

stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate si anticipate 



parţiale, să fie luată în considerare perioada asimilată în care asiguratul a 

satisfăcut serviciul militar, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat. 

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

voturi,  întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

5. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi 

monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, 

veteranilor de război şi văduvelor de război (PLx. 612/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativă legislativă are ca obiect de reglementare  abrogarea art.16 ¹ din 

Legea nr.44/1994, care dispune eliberarea de legitimaţii de transport, tip 

card, pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război. 

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

voturi,  întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

6.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art. 56 

şi art.57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice(PLx. 614/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare .Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea stagiului complet de cotizare pentru persoanele care au realizat 

stagii de muncă în condiţii de muncă speciale şi a celor care au desfăşurat 

activitate în zona I şi II de radiaţii.  

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

voturi,  întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

 



7. La dezbaterea  proiectului  de Lege  pentru modificarea art. 391 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii              

(PLx. 620/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare eliminarea 

discriminării dintre medicii de familie ce lucrează în mediul urban faţă de 

cei ce lucrează în mediul rural,  referitor la posibilitatea continuării activităţii 

după împlinirea vârstei de pensionare . 

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

voturi,  întocmirea unui aviz favorabil.   

 

8. La dezbaterea proiectului  de Lege  pentru modificarea  şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă 

şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea cadrului legal specific prin introducerea unor noi  atribuţii 

pentru   Ordinul  Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi asistenţilor 

Medicali din România şi întărirea  rolului acestuia în ceea ce priveşte 

activitatea de control şi supraveghere a exercitării profesiilor de asistent 

medical generalist, moaşă şi asistent medical. 

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 Podaşcă - vicepreşedinte, domnul 

deputat Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat Vlad Marcoci – 

secretar,  doamna deputat Viorica Marcu, domnul deputat Gheorghe Florin 

şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora  . 

Au absentat: domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, domnul 

deputat Ludovic Orban, doamna deputat Maria Andreea Paul ,domnul 

deputat Zsolt Molnar  şi  doamna deputat Pană Adriana Doina . 

 

              PREŞEDINTE                                       SECRETAR                              

         Ştefan Petru DALCA                           Gheorghe FIRCZAK                              

  

            

 
Întocmit,                                         

                                                                                               Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      


