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pentru femei şi bărbaţi

Sinteza
lucrărilor Comisiei
din perioada 18 - 20 octombrie 2011

În proiectul ordinii de zi din perioada 18-20 octombrie 2011, a fost înscris
următorul punct:
1.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea alin.(1)

al art.77 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl.x537/2011).
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a
declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
(Pl.x537/2011), Camera Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.77 din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează
sprijinirea absolvenţilor învăţământului liceal care au cel puţin media de absolvire 7,
dar care nu au promovat examenul de bacalaureat, în vederea formării lor
profesionale.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a
propunerii legislative (o abţinere, restul voturilor „pentru” avizarea negativă).

În zilele de 19 şi 20 octombrie membrii Comisiei s-au documentat cu privire la
prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
În perioada 18-20 octombrie 2011 la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna
deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina
Dumitrache - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte,
doamna deputat Pető Csilla-Mária - secretar, doamna deputat Maria Stavrositu secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna
deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu,
domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru,
domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
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