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Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr.4c-17/864/ 20.04.2016

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 12 aprilie 2016

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 12 aprilie 2016, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative:
1. Proiect de Lege pentru completarea art. 4¹ din Legea recunoştinţei
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987
nr.341/2004 (PLx. 104/2016)
2. Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014
privind

reglementarea

activităţii

de

voluntariat

în

România

(PLx. 108/2016)
3. Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la
consultaţiile prenatale (Plx. 119/2016)

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 pentru completarea art.4¹

din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la
Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PLx. 104/2016) a luat cuvântul
domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege
are ca obiect de reglementare

indemnizaţia lunară reparatorie pentru

beneficiarii ale căror certificate au fost preschimbate.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.

2.

La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.15

din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în
România (PLx. 108/2016) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat
obiectul de reglementare. Iniţiatorii propun reglementarea activităţii de
voluntariat, referitor la decontarea cheltuielilor de hrană,cazare şi transport
voluntar în limita sumelor alocate cu această destinaţie.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.

3. La dezbaterea propunerii legislative privind stimularea
prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale (PLx. 119/2016) a luat
cuvântul domnul

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.

Propunerea legislativă are în vedere stimularea femeilor gravide să participe

la consultaţiile prenatale, prin acordarea gratuită, pentru fiecare nou-născut
viu, a unui sprijin material la nivelul indicatorului social de referinţă.
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 Dalca – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă–
vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă – vicepreşedinte,
domnul deputat Marcoci Vlad – secretar, domnul deputat Gheorghe Florin,
domnul deputat Molnar Zsolt şi doamna deputat Pană Adriana Doina.
Au absentat: domnul deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea
Gheorghe Drăghici, doamna deputat Marcu Viorica – vicepreşedinte,
domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, doamna deputat Paul Maria
Andreea şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora.

PREŞEDINTE
Ştefan Petru DALCA

SECRETAR
Vlad MARCOCI

Întocmit
Consilier parlamentar
Maria Eugenia Barna

