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

desfăşurat lucrările în ziua de 17 mai 2016, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă privind înfiin ţarea instituţiei Avocatul 

Copilului  (PLx. 139/2016) 

2.  Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art. 96 din Legea 

nr.448/2006 republicată privind protec ţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor  cu handicap (PLx. 220/2016)        

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Plx. 225/2016) 



4.  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii asistenţei 

sociale nr.292/2011 (Plx. 230/2016) 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de 

muncă (Plx. 241/2016) 

  

      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 

cu o suplimentare , respectiv punctul  6 Diverse,  fiind aprobată ordinea de zi 

cu majoritate de voturi.  

 

1. La dezbaterea propunerii legislative privind înfiin ţarea 

institu ţiei Avocatul Copilului (PLx. 139/2016) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorii propun 

înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

2.  La dezbaterea  propunerii legislative pentru completarea 

alin.(2) al art. 96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protec ţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx. 220/2016)  a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Propunerea legislativă prevede creşterea accesibilităţii instituţiilor şi a 

clădirilor publice pentru toate persoanele cu handicap. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.     

 

3.   La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 225/2016) a 



luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare încadrarea locurilor de 

muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii si pentru personalul civil 

angajat în cadrul MAN, respectiv activitatea soliştilor vocali. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

4. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea si 

completarea Legii asistentei sociale nr.292/2011 (PLx. 230/2016) a luat 

cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Proiectul prevede includerea internatelor şcolare de tip social în clasificarea 

serviciilor sociale. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

5. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi ocuparea forţei 

de muncă (Plx. 241/2016)  a  luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Iniţiativa legislativă prevede majorarea procentelor 

din valoarea indicatorului social de referinţă care constituie baza de calcul a 

indemnizaţiei de şomaj. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

 

6. La punctul Diverse al ordinii de zi domnul deputat Ştefan Petru  

Dalca a făcut cunoscută adresa Grupului Parlamentar PSD nr.3c-14/339  din 

17.05.2016  cu privire la funcţiile din Biroul Comisiei şi a prezentat în acest 

sens propunerea Grupului parlamentar al PSD  de numire a doamnei deputat 

Liliana Minc ă în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru egalitatea de 



şanse pentru femei şi bărbaţi şi a domnului deputat Ştefan Petru  Dalca  în 

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

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

doamnei deputat Liliana Minc ă în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi a domnului deputat Ştefan 

Petru Dalca în funcţia de vicepreşedinte al comisiei.  

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalca – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă–  

vicepreşedinte, doamna deputat Marcu Viorica – vicepreşedinte ,doamna 

deputat Gabriela Maria Podaşcă – vicepreşedinte, domnul deputat Firczak 

Gheorghe – secretar, 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 Paul Maria Andreea şi doamna deputat 

Cristina Ancuţa-Pocora. 

      

 

              PREŞEDINTE                                     SECRETAR               

         Ştefan Petru DALCA                          Vlad MARCOCI 

                                                                                     

 

                             Întocmit                                                                        

 Consilier  parlamentar 
  Maria Eugenia Barna      
     
 
 
 


