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

desfăşurat lucrările în ziua de 17 iunie 2014, având pe ordinea de zi 

dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind modificarea si 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militarea si acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.  

(PLx.289/2014) . 

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. În continuare doamna preşedinte 

a prezentat obiectul de reglementare al proiectului de lege aflat pe ordinea de 

zi şi a dat cuvântul membrilor comisiei pentru a-şi exprima opiniile în 

legătură cu modificările propuse de către iniţiatori. 



Proiectul de Lege  privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi 
acestuia şi urmaşilor celui decedat – Plx.289/2014 a fost  trimis Comisiei  
pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi  pentru avizare , acesta 
urmând a fi trimis Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională  care este sesizată în fond . 

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, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - 

vicepreşedinte, domnul deputat Dalcă Ştefan Petru - vicepreşedinte, domnul 

deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Vlad Marcoci – 

secretar, doamna deputat Viorica Marcu si domnul deputat Molnar Zsolt . 

Au absentat: domnul deputat Mircea Gheorghe Draghici, 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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