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Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 4c-17/703/15.12.2015 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
 
 
            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data de 8 decembrie 2015 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 8 decembrie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi  propuneri 

legislative: 

 

1. Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în 

domeniul învăţământului preuniversitar  (PLx.760/2015) 

2.  Propunere legislativă pentru declararea zilei de 8 martie -Ziua femeii 

şi 19 noiembrie – Ziua bărbatului  (PLx.817/2015)        

3.  Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

mediator  ( Plx. 818/2015) 



4.  Proiect de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 

privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative 

(PLx.830/2015)        

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PLx.836/2015) 

6. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru 

completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic 

civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România(PLx. 841/2015) 

7.  Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx.845/2015) 

 

 

Şedinţa a fost condusă  de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalcă,  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 privind unele măsuri de 

descentralizare în domeniul învăţămăntului preuniversitar    

(PLx.760/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Iniţiatorul  propune desfiinţarea inspectoratelor şcolare  ale 

căror atribuţii vor fi preluate de minister,  de ARACIP prin înfiinţarea unui 

departament pentru inspecţie şcolară şi a unui compartiment în cadrul 

aparatului primarului sau al consiliului judeţean . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

2.  La dezbaterea propunerii legislative  pentru declararea zilei de 

8 martie- Ziua femeii si 19 noiembrie – Ziua bărbatului (PLx.817/2015) 

a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  



Iniţiatorii propun  declararea zilei de 8 martie – Ziua femeii şi 19 noiembrie 

– Ziua bărbatului. 

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

voturi, să supună plenului adoptarea propunerii legislative în forma depusă 

de iniţiatori şi întocmirea unui Raport.   

 

3. La dezbaterea propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de mediator ( PLx. 818/2015) a luat cuvântul domnul  

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiatorii propun crearea 

unui nou  cadru legal privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 

şi  abrogarea cadrului actual prevăzut de  Legea nr.192/2006. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

4. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a 

altor acte normative ( PLx. 830/2015) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Prin proiect se propune revizuirea 

cadrului normativ în materie, motivat de necesitatea soluţionării problemelor 

apărute pe parcursul aplicării Legii nr.273/2004 dar şi reanalizarea unor 

principii ce stau la baza adopţiei. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

5. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx.836/2015) a 

luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiatorii propun  reconsiderarea stagiului minim de cotizare pentru perioada 

de asigurare mai mică de un an , în situaţia acordării pensiilor de invaliditate. 



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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

 

6. La dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea Legii 

nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul 

personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din 

România (PLx. 841/2015) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Prin proiect se propun măsuri reparatorii faţă de 

tăierile pensiilor pentru  piloţii absolvenţi ai Şcolii Superioare de Aviaţie 

Civilă Bucureşti. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

7.  La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.97 

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

(PLx.845/2015) a luat cuvântul domnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Prin proiect se propune  instituirea unei măsuri reparatorii 

pentru persoanele care au efectuat stagiul militar până la data de 1 ian 1990, 

care au prestat activităţi în cadrul unor unităţi economice, prin majorarea 

punctelor anuale de pensie realizate proporţional cu perioada lucrată şi în 

funcţie de încadrarea în grupele I sau II de muncă. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

  

 

 

 

 

 



 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, 

domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Vlad Marcoci 

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

Au absentat: doamna deputat Viorica Marcu - vicepreşedinte, domnul 

deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici,  

doamna deputat Maria Andreea Paul,  doamna deputat Pană Adriana Doina 

şi  doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

       

              PREŞEDINTE                                                    

         Ştefan Petru DALCA                  

                         

                  SECRETAR                                                                        

Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
 
Întocmit,                                                                        
  

                                                                                      Consilier  parlamentar     
          Maria Eugenia Barna      


