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

lucrările în ziua de 19 noiembrie 2013, având pe ordinea de zi dezbaterea şi 

avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative : 

  1. Proiect de Lege Proiect de Lege privind instituirea Zilei Naţionale 

pentru Adopţie - Plx.428/2013 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Plx. 

433/2013 

3. Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii  – Plx. 

439/2013 

 



4.  Propunere legislativă pentru  modificarea şi completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor –

Plx.440/2013 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

dialogului social nr.62/2011- Plx 460/2013 

6.  Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical –

Plx. 462/2013. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 

zilieri şi a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat- Plx 507/2013 

                                                                                                                                                      
Şedinţa a fost condusă de doamna  preşedinte Liliana Mincă,  care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 

1. La dezbaterea proiectului de Lege privind instituirea Zilei Naţionale 

pentru Adopţie - Plx.428/2013 , doamna preşedinte Liliana Mincă a  prezentat 

obiectul de reglementare al proiectului de lege. Prin iniţiativa legislativă autorii 

propun instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie în vederea creşterii gradului de 

conştientizare privind relaţiile cu care se confruntă copiii din sistemul de protecţie 

socială ale căror familii nu le pot asigura creşterea şi îngrijirea adecvată şi o mai 

buna înţelegere a nevoii lor de a avea o familie permanentă . 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

 

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – Plx. 433/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  

obiectul de reglementare , respectiv creşterea numărului biletelor de tratament 

balnear gratuit pentru persoanele cu handicap, formarea unui sistem de 



examinare în şcoli şi în universităţi adaptat la particularităţile persoanelor cu 

dizabilităţi, promovarea conceptului de educaţie permanentă pentru persoanele 

cu handicap, majorarea procentului privind alocarea de spaţii locative precum şi 

acordarea contravalorii biletelor de călătorie indiferent de mijlocul de transport 

dacă din motive obiective acestea nu au fost solicitate sau nu au putut fi utilizate. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru susţinerea creşterii 

natalităţii  – Plx. 439/2013 a luat  cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă şi a 

prezentat  pe scurt obiectul de reglementare şi punctul de vedere al guvernului, 

care nu susţine adoptarea propunerii legislative. Iniţiatorii propun pentru 

creşterea natalităţii următoarele măsuri: scutirea de impozit pe veniturile din 

salarii, scutirea de la plata impozitului pentru o singură clădire şi un singur teren 

şi subvenţionarea de la bugetul de stat, a dobânzii la un singur credit ipotecar în 

valoare de maxim 50.000 euro, facilităţi de care urmează să beneficieze , fără 

discriminare, orice cetăţean român care este părinte natural a cel puţin 3 copii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât , cu  majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

 

4. La dezbaterea propunerii legislative pentru  modificarea şi 

completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a 

elevilor şi studenţilor –Plx.440/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă a 

prezentat  pe scurt obiectul de reglementare , arătând că iniţiatorii propun 

încurajarea angajării elevilor şi studenţilor, în baza unui contract de muncă cu 

timp parţial în domeniile în care se pregătesc în instituţiile de învăţământ . A mai 

precizat că  guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil. 

 



5. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii dialogului social nr.62/2011- Plx 460/2013  doamna 

preşedinte Liliana Mincă  a prezentat obiectul de reglementare şi punctul de 

vedere al guvernului, care nu susţine iniţiativa legislativă în forma prezentată. 

Iniţiatorii propun modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011, 

republicată, cu modificările ulterioare, în sensul reglementării relaţiilor sociale 

dintre angajatori şi angajaţi prin extinderea posibilităţilor negocierilor colective în 

materia raporturilor de muncă, modificarea pragului de reprezentativitate de la 

50% plus unu la 35%. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

6. La dezbaterea proiectului de Lege privind reproducerea umană 

asistată medical –Plx. 462/2013  doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat 

obiectul de reglementare . Iniţiatorii propun stabilirea regimului juridic al 

reproducerii umane asistate medical, în vederea susţinerii cuplurilor cu probleme 

de fertilitate, precum şi creşterea natalităţii. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

7.  La dezbaterea proiectului  de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat- Plx 507/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat obiectul 

de reglementare , respectiv extinderea ariei de lucrări a beneficiarului şi stabilirea 

de noi obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi modul de calcul al 

venitului net lunar. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

 



În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalcă - vicepreşedinte,   

domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, doamna deputat Gabriela-Maria 

Podaşcă – vicepreşedinte, doamna deputat Viorica Marcu ,domnul deputat Vlad 

Marcoci – secretar şi domnul deputat  Zsolt Molnar . 

Au absentat : domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici ,domnul deputat 

Gheorghe Florin, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Maria 

Andreea Paul, doamna deputat Pană Adriana Doina  şi doamna deputat Cristina 

Ancuţa-Pocora. 

 

         PREŞEDINTE                                                       

         Liliana MINCĂ                  

 

                         SECRETAR   

                                                                    Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,                                                                          

    Consilier  parlamentar 
    Maria Eugenia Barna                    


	Comisia pentru egalitatea de şanse           Nr. 37/456/ 28.11.2013
	           pentru femei şi bărbaţi
	Proces verbal
	al lucrărilor Comisiei 
	din data  de 19 noiembrie  2013

