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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 2 februarie 2014 , având pe ordinea de zi 
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative : 

 
1.Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii  

nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- 
Plx583/2013 

2.Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară  pentru creşterea copiilor- Plx 578/2013 

3. Propunere legislativă pentru modificarea  alin. (5) al art.6- 
Legea  nr.61 din 22/09/1993 – Plx.603/2013 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator- Plx 
605/2013 

 



5. Propunere legislativă pentru modificarea  alin. (1) al art.87 din 
Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap- Plx 611/2013 

6. Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România- Plx 612/2013 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri – Plx 617/2013 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea 
nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
modificată şi completată- Plx 620/2013 

9. Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii 
nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap-Plx 621/2013 

10. Propunere pentru modificarea şi completarea Legii 
voluntariatului nr.195/2001-Plx 627/2013 

11. Propunere legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate –Plx 636/2013 

12. Propunere legislativă privind parteneriatul civil- Plx 670/2013 
13. Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii 

nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap-Plx 676/2013 
 

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 unanimitate de voturi. 

 
1. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 583/2013, doamna preşedinte a prezentat 
obiectul de reglementare al propunerii legislative. Comisia a fost sesizată 
pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie care sunt sesizate în 
fond. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 



 
          2.La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor- Plx 587/2013,  doamna 
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative.  
  Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil   

 
          3. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea  alin. 
(5) al art.6- Legea nr.61 din 22/09/1993- Plx 603/2013, doamna preşedinte 
a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Comisia a fost 
sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială care este sesizată în fond. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

 
            4. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei 
de mediator – Plx 605/2013 doamna preşedinte a prezentat obiectul de 
reglementare al propunerii legislative. Comisia a fost sesizată pentru avizare, 
acesta urmând a fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care 
este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

 
         5. La dezbaterea   propunerii legislative pentru modificarea  alin. 
(1) al art.87 din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap –Plx 611/2013,  doamna preşedinte a 
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

 
6. La dezbaterea  propunerii legislative de modificare și completare  

a  Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din aviaţia civilă din România – Plx 612/2013 
doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii 
legislative.  



 
Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 
 
          7. La dezbaterea  propunerii legislative pentru completarea Legii  
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri – Plx 617/2013, doamna preşedinte a prezentat 
obiectul de reglementare al propunerii legislative.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

  
8. La dezbaterea   propunerii legislative pentru modificarea art.165  

din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, modificată şi completată –Plx 620/2013 doamna preşedinte 
a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 

 
          9. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 621/2013 doamna preşedinte a 
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative.  
   Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  şi Comisiei pentru sănătate şi 
familie care sunt sesizate în fond . 
   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil  . 

   
           10. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 – Plx 627/2013, doamna 
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative.  
   Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  care este sesizată în fond. 
    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  . 



   
    11. La dezbaterea propunerii legislative  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 
şi cu tulburări de sănătate mintală asociate – Plx636/2013, doamna 
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 
Comisiei pentru sănătate şi familie care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  favorabil  . 

 
 

12. La dezbaterea  propunerii legislative privind parteneriatul civil 
–Plx 670/2013, doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al 
propunerii legislative.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil  ( împotrivă au votat deputaţii 
Mincă Liliana, Ştefan Dalcă şi Marcoci Vlad iar deputaţii  Gheorghe 
Firczac,  Gabriela Podaşcă şi Zsolt  Molnar s-au abţinut). 

 
  

            13. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea  şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 676, doamna preşedinte a 
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. 

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 Dalcă - 
vicepreşedinte,   domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, doamna 
deputat Gabriela-Maria Podaşcă – vicepreşedinte, domnul deputat Vlad 
Marcoci – secretar 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 Viorica Marcu, 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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