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

lucrările în ziua de 10 decembrie 2013, având pe ordinea de zi dezbaterea şi 

avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative : 

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru 

Prevenirea şi Combaterea Torturii – Plx.423/2013 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 - Plx.464/2013 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război, republicată   - Plx.467/2013 

      



 

 

       4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.( 5) al art. 41 din Legea  

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată-Plx.475/2013 

            5. Propunere legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin Sport 

pentru copiii instituţionalizaţi -Plx.482/2013 

            6. Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală- Plx.484/2013 

             7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii   – Plx.490/2013 

             8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  

nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx.491/2013 

             9. Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor româneşti 

sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat-Plx.493/2013 

             10. Propunere  legislativă privind statutul interpretului în limbaj mimico-

gestual-Plx.494/2013 

11. Propunere legislativă privind  adopția în România-Plx.506/2013 

              12.Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței  

de urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de 

asistent generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, 

precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali 

Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Plx.509/2013 

13. Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului  

social nr.62/2011-Plx.521/2013 

              14. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – Plx.522/2013   

               15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii-Plx.527/2013 

               16. Propunere legislativă pentru  completare și modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010  privind concediul și 

indemnizația lunară pentru creșterea copiilor-Plx.533/2013 

 

                                                                                                                                                             



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. 

1. La dezbaterea propunerii legislative privind înfiinţarea Consiliului 

Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii – Plx.423/2013, doamna 

preşedinte Liliana Mincă a  prezentat obiectul de reglementare.  

Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi  a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis  Comisiei pentru Drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale  şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care 

sunt  sesizate în fond. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

2. La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007    

- Plx.464/2013  doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  obiectul de 

reglementare . 

Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru  

avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, care este sesizată în fond . 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 

44/1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război, republicată – Plx.467/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  

a prezentat  obiectul de reglementare . Comisia pentru egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi a fost  sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, care este sesizată în fond. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 4. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea alin.( 5) al art. 

41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată-

Plx.475/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  obiectul de 

reglementare . Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost 



sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care este sesizată în fond . 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

  5.La dezbaterea propunerii legislative privind Programul Naţional O 

Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi -Plx.482/2013 doamna preşedinte 

Liliana Mincă  a prezentat  obiectul de reglementare .Comisia pentru egalitatea de 

şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, care este sesizată în fond .  

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

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

  6. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.2 din Legea 

nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe  

proprietate personală –Plx.484/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  

obiectul de reglementare .Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a 

fost  sesizată pentru avizare , acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care este sesizată în fond. 

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

întocmirea unui aviz favorabil.  

 

  7. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.3 

din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii – Plx.490/2013 

doamna preşedinte Liliana Mincă a prezentat obiectul de reglementare .Comisia 

pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi  a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care este 

sesizată în fond. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. În favoarea  adoptării  propunerii legislative au 

votat doamna preşedinte Liliana Mincă şi domnul vicepreşedinte Ştefan Dalcă,  restul 

membrilor comisiei au votat împotrivă. 

 

           8. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare – Plx.491/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă a prezentat obiectul de 



reglementare .Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi  a fost  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, care este sesizată în fond. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

           9. La dezbaterea propunerii legislative privind folosirea limbajului 

semnelor româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret 

autorizat-Plx.493/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, care este sesizată în fond.  

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

întocmirea unui aviz favorabil.  

 

            10. La dezbaterea propunerii legislative privind statutul interpretului în 

limbaj mimico-gestual-Plx.494/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  

obiectul de reglementare, respectiv asigurarea cadrului legal pentru organizarea şi 

exercitarea acestei profesii. Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi   

a fost  sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, care este sesizată în fond . 

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

întocmirea unui aviz favorabil.  

 

11.La dezbaterea propunerii legislative privind  adopția în România-

Plx.506/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, care este sesizată în fond.  

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

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

12.La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea 

profesiei de asistent generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent 



medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali 

Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Plx.509/2013 

doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  obiectul de reglementare .Comisia 

pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru sănătate și familie,  care este sesizată în 

fond.  

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

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

13. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.24 din Legea 

dialogului social nr.62/2011-Plx.521/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  a 

prezentat  obiectul de reglementare . Comisia pentru egalitatea de şanse între femei 

şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, care este sesizată în fond.  

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

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

      14. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 

din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice-

Plx.522/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, care este sesizată în fond .  

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

întocmirea unui aviz favorabil.  

 

   15. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii-Plx.527/2013 doamna 

preşedinte Liliana Mincă  a prezentat  obiectul de reglementare, respectiv creșterea 

cuantumului alocației de stat pentru copii, etapizat, până in anul 2016 .  În continuare 

a luat cuvântul doamna vicepreședinte Gabriela Podașcă și a propus , din partea 

iniţiatorilor , amânarea dezbaterilor. 

           În urma supunerii la vot a propunerii, membrii Comisiei au hotărât, cu  

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 

 



16.La dezbaterea propunerii legislative pentru  completare și modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010  privind concediul și 

indemnizația lunară pentru creșterea copiilor-Plx.533/2013 doamna preşedinte 

Liliana Mincă  a prezentat  obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de 

şanse între femei şi bărbaţi a fost  sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care este sesizată în fond . 

           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, domnul deputat Ştefan Petru Dalcă - vicepreşedinte,   domnul 

deputat Gheorghe Firczak - secretar, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă – 

vicepreşedinte, doamna deputat Viorica Marcu ,domnul deputat Vlad Marcoci – 

secretar şi domnul deputat  Zsolt Molnar . 

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   

                                                                    Gheorghe FIRCZAK 

 Întocmit,                                                                          

    Consilier  parlamentar 

    Maria Eugenia Barna                    
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