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

desfăşurat lucrările în ziua de 21 mai 2013 , având pe ordinea de zi dezbaterea 

şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative : 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

Nr.19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

(PLx.123) 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii Nr.76/2002  privind  



sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă( 

Plx.133) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă( PLx 134) 

4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei  

naţionale nr.1/2011 (PLx. 110) 

 

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 lucrările comisiei au fost prezenţi în calitate de invitaţi, domnul Asztalos 

Csaba Ferenc  preşedinte al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 

şi doamna Grigore Tania director în  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

 La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului Nr.19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare (PLx.123)  a luat cuvântul domnul preşedinte al Consiliului Naţional 

pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba Ferenc,  care a susţinut 

modificările propuse de către iniţiator. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât , cu  unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii Nr.76/2002  

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă( 

Plx.133) a luat cuvântul doamna Grigore Tania, director în Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care a exprimat un punct de 

vedere favorabil pentru această iniţiativă.  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât , cu  majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 



Obiectul de reglementare al Propunerii legislative pentru modificarea Legii 

Nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de 

muncă (PLx 134)  este acela de a institui dreptul consilierilor locali şi judeţeni de 

a cumula indemnizaţia  de şomaj cu venituri mai mici decât aceasta, respectiv cu 

indemnizaţia de şedinţă acordată potrivit art.34 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii 

Nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de 

muncă( PLx 134) a luat cuvântul doamna Grigore Tania director Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice , exprimând un punct 

de vedere nefavorabil, având în vedere că sunt încălcate exigenţele prevăzute 

de Constituţie privind sursa de finanţare precum şi evaluarea implicaţiilor 

financiare. De asemenea , a luat cuvântul domnul deputat Firczak Gheorghe 

care a precizat că  propunerea legislativă încalcă  principiul egalităţii de şanse. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii educaţiei  

naţionale nr.1/2011 (PLx. 110) are ca obiect  de reglementare introducerea orelor 

de educaţie pentru sănătate în unităţile de învăţământ. În opinia iniţiatorilor, 

educaţia pentru sănătate va permite elevilor să dezvolte cunoştinţele, 

deprinderile  şi abilităţile necesare pentru păstrarea şi ameliorarea sănătăţii, 

profilaxia bolilor şi prevenţia comportamentelor de risc. 

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, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - 

vicepreşedinte, domnul deputat Dalcă Ştefan Petru - vicepreşedinte Petru, 

domnul deputat Vlad Marcoci - secretar, domnul deputat Firczak Gheorghe - 

secretar, doamna deputat Viorica Marcu şi domnul deputat Molnar Zsolt. 



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   

                                                                           Vlad Marcoci 

 
 
 
 
Întocmit,                                                    
  

                                                                         Consilier  parlamentar     
          Maria Eugenia Barna      
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