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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 23 aprilie 2014, având pe ordinea de zi dezbaterea şi 
avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative : 
      1. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul  
unitar de pensii publice  (PLx.186/2014) 
     2. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea  profesiei de 
dietetician  ( Plx.188/2014) 
    3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii53/2003 
Codul Muncii  ( PLx 189/2014) 
    4.  Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului şcolar în  
rândul elevilor – cazuri sociale (PLx. 197/2014) 
 



       5. Propunere legislativă privind facilităţile acordate elevilor- cazuri 
sociale pentru transportul public în comun ( Plx. 198/2014) 
       6. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea  profesiei de 
dietetician (Plx 202/2014) 
 

 
       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. 

 
La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice  (PLx.186/2014)  a 
luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  
Guvernul propune egalizarea vârstei standard de pensionare pentru femei şi 
bărbaţi prin creşterea vârstei de pensionare a femeilor de la 63 de ani  la 65 de 
ani. În cadrul dezbaterilor doamna preşedinte Liliana Mincă a arătat că 
echilibrarea sistemului de pensii nu trebuie să se facă prin împovărârea femeilor 
şi că sistemul de protecţie socială din România nu asigură pe deplin un echilibru 
între viaţa profesională şi cea de familie. În opinia sa, creşterea vârstei de 
pensionare a femeilor trebuie să fie opţională, în acest caz făcând referire la 
femeile care fac parte din familii monoparentale, femeile singure sau femeile 
care lucrează în domeniul universitar sau medical, precum şi la femeile de 
carieră. Domnul deputat Dalca a precizat că pentru a creşte fondul de pensii 
trebuie să fie majorate salariile, pentru a se încasa venituri mai mari şi  
guvernanţii  trebuie să ia măsuri prin care să  fie încurajată creşterea natalităţii.          
În acest sens a reamintit de proiectul  deputaţilor PP-DD care vizează majorarea 
alocaţiei pentru copii. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 
 La dezbaterea propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea  profesiei de  dietetician  ( Plx.188/2014)  a luat cuvântul doamna 
preşedinte care a prezentat obiectul de reglementare, respectiv stabilirea 
cadrului juridic privind exercitarea profesiei de dietetician precum şi înfiinţarea 
Colegiului Dieteticienilor din România. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui  aviz  favorabil.  

 
 



La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea  Legii 53/2003 Codul Muncii  ( PLx 189/2014) a luat cuvântul 
doamna preşedinte care a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorii  propun 
redefinirea contractului de muncă temporară, stabilirea ca salariul primit de 
salariatul temporar pentru fiecare misiune să nu poată fi mai mic decât al 
salariatului utilizatorului care desfăşoară aceeaşi activitate sau una similară, 
acordarea unei indemnizaţii de 75% din salariul minim brut pe ţară pentru 
perioadele dintre două misiuni precum şi revederea perioadelor de probă . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  
 

La  dezbaterea propunerii legislative  pentru prevenirea abandonului 
şcolar în rândul elevilor – cazuri sociale (PLx. 197/2014) a luat cuvântul 
doamna preşedinte care a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorii propun 
prevenirea abandonului şcolar în rândul elevilor – cazuri sociale, respectiv 
persoana ce nu a împlinit 18 ani, este înscrisă la cursuri de zi în cadrul unităţilor 
de învăţământ şi provine dintr-o familie ale căror venituri per membru nu 
depăşesc 600 lei pe lună . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
 

La dezbaterea propunerii legislative privind facilităţile acordate 
elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun ( Plx. 198/2014)  
a luat cuvântul doamna preşedinte care a prezentat obiectul de reglementare. 
Iniţiatorii propun acordarea de gratuităţi transportului public în comun pentru 
elevii care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic 
de 600 lei pe lună . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi,  întocmirea unui  aviz  nefavorabil. 

 
La dezbaterea propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea  profesiei de dietetician (Plx 202/2014) a luat cuvântul doamna 
preşedinte care a prezentat obiectul de reglementare, respectiv stabilirea 
cadrului juridic privind exercitarea profesiei de dietetician precum şi înfiinţarea 
Colegiului Dieteticienilor din România . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil. 

 
 
 



În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 
Liliana Mincă - preşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - 
vicepreşedinte, domnul deputat Dalcă Ştefan Petru - vicepreşedinte, domnul 
deputat Vlad Marcoci - secretar,  doamna deputat Maria Andreea Paul şi 
domnul deputat Molnar Zsolt. 

Au absentat: domnul deputat Firczak Gheorghe - secretar, doamna 
deputat Viorica Marcu domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, domnul 
deputat Gheorghe Florin, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Pană 
Adriana Doina  şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

 
 

 

          PREŞEDINTE                                                        

         Liliana MINCĂ                  

 

 

                     SECRETAR   

                                                                       Vlad Marcoci 

 
 
 
 
 
 
Întocmit,                                                    
  

                                                                         Consilier  parlamentar     
         Maria Eugenia Barna      
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