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            În proiectul ordinii de zi din data de 9 septembrie 2014 au fost înscrise 

efectuarea de modificări în componenţa Biroului Comisiei şi dezbaterea 

următoarele proiecte de lege şi propuneri legislative : 

1. Propunere legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii   

nr.1/2011 a educaţiei naţionale  (PLx.327/2014) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative  (PLx.351/2014)         

         3.Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional pentru Evaluare, Formare Profesională şi Autorizarea 

Interpreţilor în Limbaj Mimico-gestual din România ( Plx. 397/2014) 

 4.Propunere legislativă  privind instituirea Zilei Naţionale pentru Egalitate 

Salarială  ( PLx. 400/2014) 
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 5. Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor –cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

(Plx.402/2014) 

 6. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din 

rândul personalului diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor publici 

parlamentari, din rândul deputaţilor  şi senatorilor, din rândul personalului 

aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de 

Conturi   (Plx. 404/2014) 

 7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii ( Plx.406/2014) 

 

Şedinţa a fost condusă  în prima parte de doamna  preşedinte Liliana 

Mincă care a declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul 

ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi. În continuare, doamna 

deputat Liliana Mincă a făcut cunoscută înţelegerea liderilor de grup cu privire 

la funcţiile din Biroul Comisiei şi a prezentat în acest sens propunerea Grupului 

parlamentar al Partidului Poporului - Dan Diaconescu  de numire a  domnului 

deputat Ştefan Petru Dalca în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi a doamnei deputat Liliana Mincă 

în funcţia de vicepreşedinte al comisiei.Apoi a supus la vot cele două 

propuneri.Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, numirea 

domnului deputat  Ştefan Petru Dalca  în funcţia de preşedinte al Comisiei 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi a doamnei deputat Liliana 

Mincă în funcţia de vicepreşedinte al comisiei. În continuare lucrările  comisiei 

au fost conduse de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalca. 
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La  primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea propunerii 

legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale   (PLx.327/2014). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost  sesizată pentru avizare,  acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.                  

 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2014 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative (PLx.351/2014). Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost  sesizată pentru avizare,  acesta 

urmând a fi trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care este sesizată 

în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

  

La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea proiectului de 

Lege privind înfiinţarea, organizarea  şi funcţionarea Consiliului Naţional 

pentru Evaluare, Formare Profesională şi Autorizarea Interpreţilor în 

Limbaj Mimico-gestual din România (Plx. 397/2014). Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost  sesizată pentru avizare,  acesta 

urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată 

în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  
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La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea propunerii 

legislative  privind instituirea Zilei  Naţionale pentru Egalitate Salarială  ( 

PLx. 400/2014) . Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost  sesizată pentru avizare,  acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care este sesizată în fond 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

La  al cincelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea propunerii 

legislative pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor –cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

(Plx.402/2014) . Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost  

sesizată pentru avizare,  acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială  şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care sunt  sesizate în 

fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

La al şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea propunerii 

legislative privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate 

beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul 

personalului diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor publici 

parlamentari, din rândul deputaţilor  şi senatorilor, din rândul 

personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă şi din 

cadrul Curţii de Conturi   (Plx. 404/2014) .  Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost  sesizată pentru avizare,  acesta urmând a fi trimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii 61/1993 privind alocaţia 

de stat pentru copii ( Plx.406/2014). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost  sesizată pentru avizare,  acesta urmând a fi trimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

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 Firczak Gheorghe – secretar, 

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

Au absentat: domnul deputat Gheorghe Florin,  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   

                                                                           Gheorghe Firczak 

 
      
 

 
 
 

  Întocmit,                                                               
  

                                                                                     Consilier  parlamentar     
         Maria Eugenia Barna                                                      
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