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

desfăşurat lucrările în ziua de 24 noiembrie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1.  Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor 

profesionale (PLx. 750/2015) 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76 

din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării for ţei de muncă (PLx. 751/2015) 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat (PLx. 753/2015) 

4. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art. 370 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii (PLx. 758/2015) 

5. Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale ale avocaţilor (PLx. 782/2015) 



6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă din România (PLx. 787/2015) 

7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului    

(PLx. 792/2015) 

 

           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.  

 

1. La dezbaterea propunerii legislative privind organizarea şi 

desfăşurarea stagiilor profesionale (PLx. 750/2015) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa 

legislativă are ca obiect de reglementare modalitatea de efectuare a stagiilor 

profesionale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani, în 

vederea dobândirii experienţei în muncă şi a vechimii în specialitate. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării for ţei de muncă (PLx. 751/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

menite a stimula procesul de formare profesională şi încadrare în muncă a 

şomerilor. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 



 

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat  (PLx. 753/2015) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa 

legislativă are ca obiect de reglementare exceptarea alocaţiei de stat pentru 

copii din rândul elementelor de stabilire a venitului net lunar al familiei, sau 

după caz, al persoanei singure. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

4.  La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea alin.(1) al 

art. 370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

(PLx. 758/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare acordarea 

dreptului de a exercita profesia de medic pe teritoriul României cetăţenilor 

statelor terţe care au absolvit un program de rezidenţiat în România sau    

într-unul din statele membre ale UE. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

5. La dezbaterea proiectului de Lege privind sistemul de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor  (PLx. 782/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unui sistem propriu, unic şi 

autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, definind 

principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale sistemului, bugetul 

acestuia, categoriile de pensii, modul de stabilire, de calcul şi de plată, 

contribuţiile la fondurile sistemului precum şi organizarea şi atribuţiile Casei 

de Asigurări a Avocaţilor. 



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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil 

 

6 .La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil 

navigant profesionist din aviaţia civilă din România (PLx. 787/2015) 

domnul preşedinte a dat cuvântul   doamnei deputat Podaşcă  Gabriela care a 

prezentat obiectul de reglementare în calitate de iniţiator şi a solicitat un vot 

favorabil  Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare  introducerea 

pensiei de serviciu şi pentru personalul tehnic aeronautic. 

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

voturi,  întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

7. La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului  (PLx. 792/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de 

reglementare adoptarea unor dispoziţii legate de modalitatea concretă de 

realizare a monitorizării copiilor şi familiilor aflate în situaţii de risc precum 

şi adoptarea unor sancţiuni în astfel de cazuri . 

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 Gabriela Podaşcă - vicepreşedinte, doamna 

deputat Viorica Marcu - vicepreşedinte,  domnul deputat Gheorghe Firczak – 

secretar, domnul deputat Gheorghe Florin şi domnul deputat Zsolt Molnar. 

 

 



 

Au absentat: domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, domnul 

deputat Ludovic Orban, domnul Marcoci Vlad, doamna deputat Maria 

Andreea Paul, doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora  . 

 

            PREŞEDINTE                                         SECRETAR                              

      Ştefan Petru DALCA                           Gheorghe FIRCZAK                               

 
 
 
 
 
Întocmit,                                         

                                                                                               Consilier  parlamentar     
           Maria Eugenia Barna      


