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

lucrările în ziua de 12 noiembrie  2013 , având pe ordinea de zi dezbaterea şi 

avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative : 

          1.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între  femei şi bărbaţi- 

Plx.405/2013 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) lit.b) din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată– Plx. 

388/2013 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 

către întreprinzătorii tineri  – Plx. 406/2013 

4. Propunere legislativă de completare  şi modificare a articolului 56, 

alineatul 5 din Legea nr.283/2010 privind reparaţiile privind sistemul unitar 

de pensii publice , cu modificările şi completările ulterioare  –Plx.411/2013 

  5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  –Plx. 

412/2013. 



                                                                                                                                                     
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. 

 

La dezbateri au participat  în calitate de invitaţi :doamna  Cecilia Sebe ,  

director  în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

şi  domnul Dan Enache, secretar de stat la Ministerul Economiei. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între  femei şi bărbaţi- 

Plx.405/2013 a fost  trimis Comisiei  pentru egalitate de şanse pentru femei şi 

bărbaţi, pentru examinare în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

În urma dezbaterilor,  membrii Comisiei au hotărât amânarea discuţiilor pe 

fond şi solicitarea către Guvernul României să transmită punctul de vedere 

asupra proiectului de Lege . 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) lit.b) din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată– Plx. 

388/2013 a fost trimisă Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi , pentru avizare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil asupra propunerii legislative. Voturile au 

fost exprimate astfel :pentru aviz favorabil au votat doamna deputat Liliana Mincă 

şi domnul deputat Ştefan Dalcă, împotrivă au votat doamna deputat Gabriela 

Podaşcă şi domnul deputat Vlad Marcoci iar domnii deputaţi  Gheorghe Firczac 

şi Zsolt Molnar s-au abţinut. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 

către întreprinzătorii tineri  – Plx. 406/2013 a fost trimis Comisiei pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi , pentru avizare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil asupra proiectului de Lege. 

 



 Propunerea legislativă de completare  şi modificare a articolului 56, 

alineatul 5 din Legea nr.283/2010 privind reparaţiile privind sistemul unitar 

de pensii publice , cu modificările şi completările ulterioare  –Plx.411/2013 

a fost trimisă Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi , pentru 

avizare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil . 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  –Plx. 

412/2013  a fost trimisă Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi , pentru avizare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil . 

 

 

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, domnul deputat Vlad Marcoci – secretar şi domnul 

deputat  Zsolt Molnar . 

Au absentat : doamna deputat Viorica Marcu , 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 
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