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Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 4c-17/503/04.06.2015

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 3 iunie 2015

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 3 iunie 2015, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea

Legii

educaţiei

fizice

şi

sportului

nr.69/2000

(PLx. 416/2015).

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 dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

(PLx. 416/2015) a luat

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.
Inițiativă legislativă are ca obiect de reglementare adaptarea la nivel
european a legislaţiei în vigoare, astfel încât persoanele cu dizabilităţi care

obţin medalii şi/sau rezultate la competiţii echivalente Jocurilor Olimpice,
Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene să fie recompensaţi la
acelaşi nivel cu ceilalţi sportivi care participă la competiţii clasice, precum şi
includerea lor în domeniul sportiv şi crearea de condiţii egale de a se antrena
şi implicit de a obţine performanţe, în vederea egalizării şanselor şi evitarea
tratamentului discriminatoriu.
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, doamna
deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte, domnul deputat Firczak Gheorghe –
secretar, domnul deputat Vlad Marcoci – secretar, domnul deputat Gheorghe
Florin şi domnul deputat Zsolt Molnar.
Au absentat: doamna deputat Maria Andreea Paul, domnul deputat
Mircea Gheorghe Drăghici, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat
Cristina Ancuţa-Pocora şi doamna deputat Pană Adriana Doina .
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