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Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 4c-17/425/31.03.2015 

          pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
 
 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 24 martie  2015 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 24 martie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale   

 nr.1/2011  (PLx.69/2013) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea   Legii nr.272/2004 

privind protec ția și promovarea  drepturilor copilului  (PLx.194/2015)        

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea  Legii nr.152/1998 

privind privind înfiin țarea Agenției Naționale pentru Locuințe  (PLx. 

196/2015) 



4. Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din   Legea nr.52/2011 

privind  exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de 

zilieri  (PLx. 197/2015) 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 

privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de 

zilieri  (PLx. 198/2015) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul asistenței sociale  (PLx. 203/2015) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.53/2003 Codul Muncii  (PLx. 205/2015) 

8. Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru 

nou-născuți și încurajarea la consultații prenatale(PLx. 225/2015) 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

recunoştin ţei faţă de eroii martiri şi luptători care au contribuit la 

victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit via ţa sau au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 

nr.341/2004(PLx. 239/2015) 

 

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.  

 

 1. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

educaţiei naţionale   nr.1/2011  (PLx.69/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare . Propunerea legislativă 

are ca obiect de  reglementare  modificarea art.257 şi 258 din Legea 

educaţiei naţionale  nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în 



sensul  reglementării metodologiei de organizare şi desfăşurare a  

alegerilor directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământul         

preuniversitar . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

   2. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea   

Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea  drepturilor copilului 

 (PLx.194/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Intervenţiile legislative preconizate au ca obiect de 

reglementare acordarea ambilor părinți dreptul de a solicita serviciului 

public de asistență socială sau, după caz, persoanelor cu atribuții de asistență 

socială să monitorizeze relațiile personale cu copilul. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

   3. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea  

Legii nr.152/1998 privind privind înfiin țarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe (PLx.196/2015) a  luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Intervenţiile legislative vizează o serie de 

modificări în domeniul ANL,  pentru dezvoltarea fondului de locuințe și 

asigurarea unui fond de locuințe destinate închirierii. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    

   

    4. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.11 din   

Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter 

ocazional desfășurate de zilieri (PLx. 197/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca 



obiect de reglementare acordarea posibilității folosirii zilierilor de către 

crescătorii de animale în sistem semiliber, tradițional și transhumanță. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.      

 

    5.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.4 din 

Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter 

ocazional desfășurate de zilieri (PLx. 198/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are 

ca obiect de reglementare acordarea posibilității zilierilor care desfășoară 

activități în agricultură de a lucra până la 6 luni cumulate  într-un an 

calendaristic. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.      

 

     6.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea unor acte 

normative din domeniul asistenței sociale ( PLx. 203/2015) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare eliminarea restricțiilor prin 

abrogarea unor dispoziții din unele acte normative din domeniul asistenței 

sociale  în ceea ce privește acordarea venitului minim garantat, a 

indemnizației pentru creșterea copilului și a alocației pentru susținerea 

familiei . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

    

     7. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii nr.53/2003 Codul Muncii  (PLx. 205/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 



Iniţiativa legislativă prevede completarea art.141 cu două noi alineate prin 

care să se prevadă faptul că și celelalte categorii de angajatori pot desfășura 

activități în zilele de sărbătoare legală în baza unei informări adresată ITM 

cu cel puțin 48 de ore anterior zilelor de sărbătoare legală . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea luării 

unei decizii cu o săptămână , pentru  primirea punctului de vedere din partea 

Guvernului  . 

   

      8. La dezbaterea propunerii legislative privind acordarea unui sprij in 

material pentru nou-născuți și încurajarea la consultații prenatale   

(PLx. 225/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Iniţiativa legislativă prevede acordarea uni sprijin material 

pentru nou-născuți constând în produse de îmbrăcăminte și îngrijire la 

valoarea indicatorului social de referință, acest drept se va acorda o singură 

dată la ieșirea din spital sau dacă mama s-a prezentat la consultații prenatale. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.   

 

       9. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea 

Legii recunoştin ţei faţă de eroii martiri şi luptători care au contribuit la 

victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit via ţa sau au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 

nr.341/2004  (PLx. 239/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege  are ca obiect de 

reglementare  modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii 

martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au 



avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987 nr.341/2004, având în vedere reluarea plăţilor privind 

indemnizaţiile reparatorii şi faptul că legea actuală nu mai corespunde 

realităţilor social-politice şi economice actuale. La acest proiect au fost 

depuse numeroase  petiţii şi amendamente din partea revoluţionarilor  

asociaţiilor de revoluţionari - Mişcarea Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

l.L.D.1989 E.A., Asociaţia Jilava 89 Răniţi şi Reţinuţi, Asociaţia Carom. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege cu o saptamână,  pentru studierea 

amendamentelor. 

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte,  domnul 

deputat Vlad Marcoci – secretar, domnul deputat Gheorghe Florin,  domnul 

deputat Zsolt Molnar , doamna deputat Pană Adriana Doina ,deputat 

Ludovic Orban  şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

Au absentat: domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar domnul, 

domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, doamna deputat Maria Andreea 

Paul.  

 

              PREŞEDINTE                                                 

         Ştefan Petru DALCA                                 

                  SECRETAR                                                             

    Vlad MARCOCI 

 
 
 
Întocmit,                                         

                                                                                                 Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      


