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                   al lucrărilor Comisiei din data de 16 februarie  2016 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 16 februarie 2016, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici  

(PLx. 7/2016). 

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.  

La dezbaterea propunerii legislative a fost prezent şi domnul deputat 

Adrian Miroslav Merka, în calitate de iniţiator.   

În continuare domnul preşedinte a dat cuvântul iniţiatorului care a 

prezentat obiectul de reglementare şi a solicitat un vot favorabil. Prin proiect 



se propune modificarea Legii nr.188/1999 în sensul eliminării interdicţiei de 

a candida pentru funcţionarii publici de conducere şi înalţii funcţionari 

publici, urmând ca încetarea raporturilor de serviciu să  se facă numai cu 

data numirii efective în urma câştigării alegerilor. Astfel, se are în vedere 

eliminarea tratamentului inegal aplicabil diferitelor categorii de destinatari ai 

legii în ceea ce priveşte posibilitatea de a candida pentru o funcţie de 

demnitate publică sau de autoritate publică. 

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 Viorica Marcu - vicepreşedinte, doamna 

deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, domnul deputat Vlad 

Marcoci – secretar, domnul deputat Molnar Zsolt şi domnul deputat 

Gheorghe Florin. 

Au absentat: domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, 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                                                                        

    Vlad MARCOCI 

 
 
Întocmit,                                                                 

                                                                                        Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      


