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

desfăşurat lucrările în ziua de 19 noiembrie 2014, având pe ordinea de zi 

dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.18/2014  pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 

precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat - Plx.456//2014. 

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 aprobarea  Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea şi completarea 

Legii nr.18/2014  pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 

zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat - Plx.456//2014 a luat 

cuvântul domnul  preşedinte  şi a prezentat obiectul de reglementare. Prin 

acest act normativ se propune introducerea unor noi categorii de beneficiari 

şi a unor noi domenii în care se poate presta munca necalificată, respectiv în 

unităţi aparţinând Ministerului Tineretului şi Sportului. Măsurile preconizate 

în actul normativ supus dezbaterii vor permite organizarea de tabere de către 

Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţile din subordinea 

acestuia în condiţii optime şi cu impact social pozitiv, precum şi realizarea 

de către institutele , centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare a lucrărilor 

agricole la termen, asigurând o creştere a numărului de persoane ocupate pe 

piaţa muncii. 

Comisia a fost sesizată  în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. Proiectul de lege a fost dezbătut  şi adoptat de către Senat în 

şedinţa din 30 septembrie 2014. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege , expunerea de 

motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa 

cu nr.675 din 11 iunie 2014 .  

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 Dalca  - preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă ,doamna deputat 

Viorica Marcu – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – 



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

Molnar . 

Au absentat: domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, doamna 

deputat Maria Andreea Paul , domnul deputat Ludovic Orban, doamna 

deputat Adriana-Doina Pană,  domnul deputat Florin Gheorghe şi doamna 

deputat Cristina-Ancuţa Pocora . 

 

        PREŞEDINTE                                                   

            Ştefan Petru DALCA                  

 

                         SECRETAR  

                                                                      Gheorghe FIRCZAK 

       
 
 
 
 Întocmit,                                                                          

        Consilier  parlamentar 
         Maria Eugenia Barna                    
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