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Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 4c-17/474/05.05.2015 

          pentru femei şi bărbaţi 

 
 
            Proces verbal 

                        al lucrărilor Comisiei din data  de 5 mai  2015 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 5 mai 2015, având pe ordinea de zi  dezbaterea 

şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Proiect  de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de 
muncă  (PLx. 357/2015) 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) al 
art. 96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protec ţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  (PLx. 358/2015) 
 

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 pentru completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj stimularea 

ocupării for ţei de muncă  (PLx. 357/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege  are ca 

obiect de reglementare  completarea  sistemului asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor , în sensul  

subvenţionării cheltuielilor în cadrul unor programe care au ca scop 

ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru 

executarea de lucrări şi activităti de interes pentru comunităţile locale. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

alin.(2) al art. 96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protec ţia şi  

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx. 358/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare protecţia drepturilor 

persoanelor cu handicap , în vederea accesibilizarii instituţiilor şi a clădirilor 

publice pentru toate persoanele cu handicap, indiferent de tipul de handicap.. 

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,  domnul 

deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Vlad Marcoci – 

secretar, domnul deputat Gheorghe Florin,   



Au absentat: domnul deputat Zsolt Molnar, doamna deputat Maria 

Andreea Paul , doamna deputat Viorica Marcu, domnul deputat Mircea 

Gheorghe Drăghici, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat 

Cristina Ancuţa-Pocora,  şi  doamna deputat Pană Adriana Doina. 

 

              PREŞEDINTE                                                 

         Ştefan Petru DALCA                                 

                  SECRETAR                                                             

Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
 
Întocmit,                                         

                                                                                                 Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      


