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  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/835/ 06.04.2016 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data  de 31 martie 2016 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 31 martie 2016, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor propuneri legislative: 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 (PLx.43/2016) 

2.  Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 (PLx.44/2016)        

3.  Propunere legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx. 

75/2016) 

4.  Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(4) din Legea 

nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PLx.76/2016)       

  



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. 43/2016) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorii propun 

extinderea listei ţărilor cu învăţământ performant pentru care statul 

recunoaşte studiile preuniversitare complete sau incomplete, încadrarea 

copiilor cu studii incomplete în grupul copiilor cu nevoi speciale de educaţie 

şi organizarea de cursuri suplimentare pentru elevii integraţi în învăţământul 

românesc pentru recuperarea materiei. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (PLx. 44/2016)  a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă  

are în vedere introducerea în programul şcolar a programului facultativ 

organizat în perioada vacanţei de vară, constând în activităţi recreative şi 

introducerea în programul grădiniţelor a unui program special, cu plată , în 

timpul vacanţelor şcolare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.     

3.  La dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea alin.(5) 

al art. 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx. 75/2016) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Proiectul are ca obiect de reglementare reducerea 

vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, pentru persoanele 



afectate de poluare prin emisii de substanţe nocive şi substanţe chimice din 

localitatea Târgu Mureş. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

4.   La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea art.65 

alin. (4) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (PLx. 76/2016) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorii propun reducerea procentului 

de penalizare care se aplică pensiei anticipate speciale . 

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 Dalca – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, 

domnul deputat Firczak  Gheorghe – secretar, domnul deputat Marcoci Vlad 

– secretar, domnul deputat Gheorghe Florin ,domnul deputat Molnar Zsolt,  

doamna deputat Pană Adriana Doina şi doamna deputat Cristina Ancuţa-

Pocora.  

Au absentat: doamna deputat Marcu Viorica – vicepreşedinte ,domnul 

deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici şi 

doamna deputat Paul Maria Andreea.  

   

                PREŞEDINTE                                          SECRETAR                                                  

  Ştefan Petru DALCA                            Gheorghe FIRCZAK 

                     
                  
                 Întocmit,                                                   
 Consilier  parlamentar     
             Maria Eugenia Barna      
 


