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Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 4c-17/640/04.11.2015 

          pentru femei şi bărbaţi 

 

 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 27 octombrie   2015 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 27 octombrie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1.   Proiect de Lege privind Primul loc de muncă  (PLx. 648/2015) 

2.  Proiect de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei 

faţă de diferenţele de grup(PLx. 649/2015) 

3.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

(PLx. 657/2015) 

4.  Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 

privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 

violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011 (PLx. 652/2015) 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2015 pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat  (PLx. 666/2015) 



6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2015 pentru completarea Legii  nr.344/2006  privind 

detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale  

(PLx. 667/2015) 

 

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 Primul  loc de muncă    

(PLx. 648/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect stimularea angajatorilor  

pentru a încadra tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani aflaţi la primul 

loc de muncă, prin acordarea unei sume egale cu valoarea salariului de bază 

minim brut pe ţară  garantat în plată şi scutirea de la plata contribuţiilor de  

asigurări  sociale . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

2.  La dezbaterea proiectului de Lege privind promovarea  demnităţii 

umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup  (PLx. 649/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare crearea unor mecanisme 

privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţele de grup, în trei 

domenii : educaţia, mass-media şi activitatea funcţionarilor din administraţia 

publică locală şi centrală precum şi constituirea unui Departament pentru 

Promovarea Demnităţii Umane în cadrul CNCD, cu atribuţii în acest sens. 



Domnul preşedinte a precizat că am fost sesizaţi pentru avizare iar  

examinarea proiectului are în vedere respectarea principiului egalităţii de 

şanse  pe  criteriul de gen. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

3. La dezbaterea propunerii legislative  pentru completarea Legii 

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

desfăşurate de zilieri  (PLx. 657/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea Legii nr.52/2011 prin includerea, în categoria de  

beneficiari de lucrări pentru care  zilierii desfăşoară activităţi necalificate cu 

caracter ocazional, a  persoanelor fizice .  

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

4.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei 

Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 

împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 

mai 2011 (PLx. 652/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

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

ratificarea  Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 

violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, conţine o serie de 

măsuri ferme prin care să se asigure o prevenţie şi o combatere adecvată a 

fenomenului violenţei. Comisia a fost sesizată pentru examinare în fond, 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

voturi, adoptarea proiectului de lege  în forma prezentată de către iniţiator şi 

întocmirea  unui Raport preliminar  . 



 

5. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.25/2015 pentru completarea art.8 din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PLx. 666/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Proiectul de ordonanţă  introduce în textul art.8 din Legea 416/2001 un nou 

alineat prin care să reglementeze faptul că,  la stabilirea veniturilor acestora 

se va lua în calcul cuantumul alocaţiei de stat stabilit anterior intrării în 

vigoare a Legii nr.125/2015, pentru ca majorarea alocaţiilor copiilor 

începând cu luna iunie 2015 să nu afecteze beneficiarii existenţi. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

6. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.28/2015 pentru completarea Legii  nr.344/2006  

privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii  

transnaţionale  (PLx. 667/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de ordonanţă introduce 

reglementări noi privind detaşarea transfrontalieră şi stabileşte cadrul legal al 

acesteia,  noţiune diferită de cea prevăzută de Codul Muncii 

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 Gheorghe Firczak – 

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

Florin şi domnul deputat Vasile Daniel Suciu. 



Au absentat: domnul deputat Zsolt Molnar, domnul deputat Mircea 

Gheorghe Drăghici, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Maria 

Andreea Paul, doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora  . 

 

            PREŞEDINTE                                         SECRETAR                              

      Ştefan Petru DALCA                           Gheorghe FIRCZAK                               

 
 
 
 
Întocmit,                                         

                                                                                               Consilier  parlamentar     
           Maria Eugenia Barna      


