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Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 4c-17/437/01.04.2015 

          pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
 
 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 31 martie  2015 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 31 martie 2015, 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.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) 



2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

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

3. Proiect de Lege pentru completarea   Legii nr.52/2011 privind  

exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de 

zilieri(PLx. 240/2015) 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2015 

privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea  

şi combaterea violenţei în familie (PLx. 248/2015) 

5. Propunere  legislativă – Legea traducătorilor şi interpre ţilor(PLx. 

259/2015) 

6. Propunere  legislativă  de completare şi modificare a alineatului 5 al 

articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare (PLx. 263/2015) 

 

 

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 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.  Domnul preşedinte  Ştefan 

Dalcă a precizat că  au fost depuse numeroase  petiţii şi amendamente din 

partea revoluţionarilor, a asociaţiilor de revoluţionari - Mişcarea 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 l.L.D.1989 E.A., Asociaţia Jilava 89 

Răniţi şi Reţinuţi, Asociaţia Carom şi a solicitat membrilor comisiei să 

avizeze negativ proiectul de lege deoarece nu este respectat principiul 

egalităţii de şanse  şi  actul normativ produce efecte negative asupra 

beneficiarilor. În cadrul discuţiilor au mai  luat cuvântul  doamna 

vicepreşedinte Liliana Mincă şi domnul secretar Gheorghe Firczak care au 

precizat că nu vor vota proiectul de lege pentru faptul că se realizează 

discriminări între categoriile de revoluţionari şi practic se denaturează 

istoria. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  Din totalul de 9 voturi exprimate, 6 

voturi au fost  pentru avizarea favorabilă şi  3 voturi împotrivă ( domnul  

deputat Ştefan Dalca, doamna deputat Liliana Mincă şi domnul deputat 

Ştefan Firczak). 

 

     2. 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, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

 

     3. La dezbaterea proiectului  de Lege pentru completarea Legii 

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

desfășurate de zilieri ( (PLx.240/2015) a  luat cuvântul domnul preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Intervenţiile legislative inițiativa 

legislativă are ca obiect de reglementare acordarea posibilității folosirii 

zilierilor  şi de către alte categorii de beneficiari , persoane juridice care au 

obţinut personalitate juridică prin legi speciale, şi nu sunt reglementate prin 

Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    

   

     4. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2015 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea  şi combaterea violenţei în familie      

(PLx. 248/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. proiectul de ordonanţă are ca obiect desemnarea 

Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, organ de 

specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei,  Protecţie Sociale  şi 

Persoanelor Vârstnice , drept autoritate de stat în domeniul violenţei în 

familie . 

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

voturi, întocmirea unui raport preliminar care să fie transmis Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 



      5.La dezbaterea propunerii legislative – Legea traducătorilor şi 

interpre ţilor (PLx.263/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare instituirea cadrului legal pentru organizarea şi funcţionarea 

profesiilor de traducător şi interpret –judiciari şi oficiali, activitate care în 

prezent se desfăşoară fără supravegherea şi controlul necesare . 

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 Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Podaşcă - vicepreşedinte, doamna 

deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte, domnul deputat Firczak Gheorghe – 

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

Florin,  domnul deputat Dobre Mircea Titus, doamna deputat Pană Adriana 

Doina . 

Au absentat: domnul deputat Zsolt Molnar domnul, doamna deputat 

Maria Andreea Paul , deputat Ludovic Orban  şi doamna deputat Cristina 

Ancuţa-Pocora. 

 

              PREŞEDINTE                                                 

         Ştefan Petru DALCA                                 

                  SECRETAR                                                             

    Vlad MARCOCI 

 
 
 
 
Întocmit,                                         

                                                                                                 Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      


