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

lucrările în ziua de 22 octombrie 2013 , având pe ordinea de zi dezbaterea şi 

avizarea următoarelor proiecte de lege şi  propuneri legislative : 

  1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor  – Plx 347/2013 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală  – 

Plx 376/2013. 

 

                                                                                                                                                      



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. 

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

ministerelor de resort. 

 

La dezbaterea   proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor  – Plx 347/2013 doamna 

preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin 

această iniţiativă legislativă se propune modificarea unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor, în sensul că drepturile care se vor acorda 

începând cu 1 ianuarie 2014 să fie acordate opţional persoanelor care în ultimii 

trei ani anteriori datei naşterii copilului au realizat  timp de 12 luni venituri supuse 

impozitării. 

Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, sub nr.865/26.03.2013 iar Guvernul nu susţine adoptarea proiectului 

de lege.  

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

întocmirea unui aviz favorabil  asupra proiectului de lege. 

 

La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală  – Plx 376/2013 doamna preşedinte  Liliana 

Mincă a prezentat  obiectul de reglementare al proiectului de lege, respectiv 

creşterea suprafeţelor de teren din comunele şi satele aparţinătoare unităţilor 

administrativ teritoriale ce pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală, de la 250mp -500mp, cât este în prezent, la 500mp-

1000mp. 



Consiliul legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, sub nr.299/17.04.2013 .  

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, doamna deputat Viorica Marcu şi domnul deputat  

Zsolt Molnar . 

Au absentat: domnul deputat Vlad Marcoci – secretar, 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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