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

desfăşurat lucrările în ziua de 8 octombrie 2013 , având pe ordinea de zi 

dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative : 

  1.Propunere legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 

Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de  

ratificare nr.282/2007 –Plx 273/2013 

2. Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior – Plx 319/2013 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea 

elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013  – Plx 

320/2013 

 



4. Propunere legislativă pentru 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 

327/2013 

  5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare –Plx 342/2013. 

                                                                                                                                                      

Şedinţa a fost condusă de doamna  vicepreşedinte Gabriela Podaşcă,  

care a declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

La dezbateri au participat , în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 

ministerelor de resort. 

 

La dezbaterea   propunerii  legislative pentru punerea în aplicare a 

prevederilor art.9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau  

Minoritare conform Legii de  ratificare nr.282/2007 –Plx 273/2013 , doamna 

vicepreşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin 

această iniţiativă legislativă se propune stabilirea cadrului legal necesar punerii 

în aplicare a prevederilor referitoare la folosirea limbilor minoritare în cadrul 

procedurilor judiciare. 

Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 

propuneri , sub nr.998/23.09.2013  

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil  asupra propunerii legislative. 

 

La dezbaterea Proiectului de Lege privind efectuarea stagiului pentru  

absolvenţii de învăţământ superior – Plx 319/2013  doamna vicepreşedinte a 

prezentat  obiectul de reglementare al proiectului de lege şi a dat cuvântul 

iniţiatorului. Doamna Grigore Tania , director în M.M.F.P.S.P.V. a răspuns 

întrebărilor puse de domnul deputat Molnar Zsolt cu privire la perioada de  

efectuare a stagiului, plata  şi beneficiile aduse tinerilor prin aceste modificări 



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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil  . 

 

La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de 

bacalaureat 2013  – Plx 320/2013 a luat  cuvântul doamna vicepreşedinte 

Gabriela Podaşcă şi a prezentat  pe scurt obiectul de reglementare. Scopul 

proiectului de act normativ constă în susţinerea activităţii de înaltă performanţă 

din învăţământul preuniversitar. Au mai avut intervenţii doamna Rodica Cherciu, 

inspector general în Ministerul Educaţiei Naţionale şi domnul deputat Molnar 

Zsolt . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât , cu  majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

 

La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre 

militare active, indepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 

31 decembrie 1961 – Plx 327/2013 , doamna vicepreşedinte Gabriela Podaşcă 

a prezentat  pe scurt obiectul de reglementare şi a dat cuvântul invitaţilor. Din 

partea Ministerului Apărării Naţionale , doamna Otilia Sava, secretar de stat, a 

prezentat punctul de vedere al ministerului şi a precizat că nu  susţine această 

iniţiativă legislativă deoarece s-ar crea o extindere a drepturilor pentru o nouă 

categorie de persoane iar  textul este de natură a determina confuzii în aplicare, 

fiind lipsit de precizie şi claritate. Mai mult, la nivel conceptual, îndeplinirea unei 

funcţii politice în armată excludea dizidenţa.  

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil. 

 

La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  



Guvernului  nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare –

Plx 342/2013  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte care a prezentat obiectul 

de reglementare., respectiv utilizarea unor sume provenite din vânzarea 

certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră în vederea  achiziţionării de 

microbuze şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din mediul rural. 

Doamna inspector şcolar Rodica Cherciu a răspuns întrebărilor adresate de către 

membrii comisiei. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalcă - vicepreşedinte,   

domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, doamna deputat Gabriela-Maria 

Podaşcă – vicepreşedinte, domnul deputat Vlad Marcoci – secretar, doamna 

deputat Viorica Marcu şi domnul deputat  Zsolt Molnar . 

Au absentat : domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici ,domnul deputat 

Gheorghe Florin, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Maria 

Andreea Paul, doamna deputat Pană Adriana Doina  şi doamna deputat Cristina 

Ancuţa-Pocora. 

 

         PREŞEDINTE                                                       

         Liliana MINCĂ                  

 

                         SECRETAR   

                                                                    Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
Întocmit,                                                                          

    Consilier  parlamentar 
    Maria Eugenia Barna                    
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