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Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr.4c-17/1013/17.10.2016

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 11 octombrie 2016

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 11 octombrie 2016, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor propuneri legislative şi proiecte de lege:
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.226/2011
privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare
active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944- 31
decembrie 1961 (PLx. 372/2016)
2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor
din România (PLx. 378/2016)

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 majoritate de voturi.

1. La dezbaterea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele
cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23
august 1944- 31 decembrie 1961 ( PLx. 372/2016) a luat cuvântul doamna
preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă
reglementează extinderea prevederilor legii cadru în domeniu , pentru
situaţiile în care motivul trecerii în rezervă a fost existenţa în străinăte a
unor rude ale cadrului militar sau ale soţiei .
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.256/2015 privind exercitarea profesiei de
dietetician, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Dieteticienilor din România (PLx. 378/2016) a luat cuvântul
doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.

Inițiativa

legislativă reglementează includerea în categoria de dietetician a
absolvenţilor programelor de masterat în nutriţie şi dietetică acreditate din
domenii conexe.
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, domnul deputat Ştefan Petru Dalca –
vicepreşedinte, doamna deputat Marcu Viorica – vicepreşedinte, domnul
deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Marcoci Vlad –
secretar ,doamna deputat Podaşcă Gabriela Maria – vicepreşedinte, doamna
deputat Pană Adriana Doina, domnul deputat Molnar Zsolt şi domnul
deputat Gheorghe Florin.

Au absentat: domnul deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea
Gheorghe Drăghici, doamna deputat Paul Maria Andreea şi doamna deputat
Cristina Ancuţa-Pocora.
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