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

desfăşurat lucrările în ziua de 31 martie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

recunoştin ţei faţă de eroii martiri şi luptători care au contribuit la 

victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit via ţa sau au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 

nr.341/2004(PLx. 239/2015) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.53/2003 Codul Muncii  (PLx. 205/2015) 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind  

exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de 

zilieri(PLx. 240/2015) 



4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2015 

privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea  

şi combaterea violenţei în familie (PLx. 248/2015) 

5. Propunere  legislativă – Legea traducătorilor şi interpre ţilor(PLx. 

259/2015) 

6. Propunere  legislativă  de completare şi modificare a alineatului 5 al 

articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare (PLx. 263/2015) 

 

 

 

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.  

 

    1.   La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea 

Legii recunoştin ţei faţă de eroii martiri şi luptători care au contribuit la 

victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit via ţa sau au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 

nr.341/2004 (PLx. 239/2015) domnul preşedinte a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,  care este sesizată în 

fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  Membrii Comisiei au 

examinat  propunerea legislativă, expunerea de motive şi avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ precum şi petiţiile şi amendamentele depuse de către 

asociaţiile de revoluţionari. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    Din totalul de 9 voturi exprimate, 6 

voturi au fost  pentru avizarea favorabilă şi  3 voturi împotrivă ( domnul  



deputat Ştefan Dalca, doamna deputat Liliana Mincă şi domnul deputat 

Ştefan Firczak). 

 

     2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii nr.53/2003 Codul Muncii  ( (PLx.205/2015)  domnul 

preşedinte a prezentat obiectul de reglementare.  Comisia a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.    Membrii Comisiei au examinat  proiectul de lege, 

expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.     

 

      3.  La dezbaterea proiectului  de Lege pentru completarea   Legii 

nr.52/2011 privind  exercitarea unor activități cu caracter ocazional 

desfășurate de zilieri (PLx. 240/2015) domnul preşedinte a prezentat 

obiectul de reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi transmis Comisiei pentru pentru muncă şi protecţie socială  care 

este sesizată în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii 

Comisiei au examinat  proiectul de Lege, expunerea de motive şi  avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

 

       4. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2015 privind modificarea şi completarea Legii 

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

(PLx. 248/2015)  domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în  fond împreună cu Comisia 

juridică ,de disciplină şi imunităţi , Camera Deputaţilor fiind Cameră 



decizională. Membrii Comisiei au examinat  proiectul de lege, expunerea de 

motive  şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui raport preliminar care să fie transmis Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

  

      5. La dezbaterea propunerii  legislative – Legea traducătorilor şi 

interpre ţilor ( (PLx. 259/2015)  domnul preşedinte a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care este sesizată  în 

fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au 

examinat  proiectul de lege, expunerea de motive  şi avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

     6. La dezbaterea propunerii legislative de completare şi modificare a 

alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare           

( PLx. 263/2015) domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială  care este sesizată în fond, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat  

propunerea legislativă, expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

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 Podaşcă - vicepreşedinte, doamna 

deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte , domnul deputat Firczak Gheorghe 

– secretar,  domnul deputat Vlad Marcoci – secretar, domnul deputat 

Gheorghe Florin,  domnul deputat Dobre Mircea Titus, doamna deputat Pană 

Adriana Doina . 

Au absentat: domnul deputat Zsolt Molnar domnul, doamna deputat 

Maria Andreea Paul , deputat Ludovic Orban  şi doamna deputat Cristina 

Ancuţa-Pocora. 

 

              

 

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                  

                         

                  SECRETAR                                                                        

    Vlad MARCOCI 

  

             
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit,                                                          
  

                               Consilier  parlamentar 
                     Maria Eugenia Barna                    


