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Sinteza 
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din data  de 4 iunie 2013 

 

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

lucrările în ziua de 4 iunie 2013 , având pe ordinea de zi dezbaterea şi avizarea 

următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative : 

1. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor  

acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională – Plx.164/2013, 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002  

privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei  de muncă – Plx.167/2013                       

 
  

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 lucrările comisiei au fost prezenţi în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Apărării Naţionale   - domnul Maciu Florin,  domnul Roşu Valeriu şi 

domnul Vasile Florin. 

 La dezbaterea  Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în   

domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională – Plx.164/2013 a luat cuvântul doamna 

preşedinte Liliana Mincă , care a prezentat obiectul de reglementare al proiectului şi 
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a precizat că au fost depuse amendamente de către doamna deputat Alina Gorghiu, 

deputat  Liliana Mincă  şi deputat Viorica Marcu.  

 

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

întocmirea unui aviz favorabil.  

 

La dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei  de 

muncă – Plx.167/2013 a luat cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă , care a 

prezentat obiectul de reglementare al proiectului , respectiv introducerea de noi 

măsuri de stimulare a ocupării locurilor de muncă pentru angajatori şi şomerii de 

lungă durată, introducerea de noi beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi reducerea 

condiţionalităţilor de implementare a unor măsuri active prevăzute în legislaţia 

actuală.  

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, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă – vicepreşedinte, 

domnul deputat Ştefan Petru Dalcă - vicepreşedinte,  domnul deputat Gheorghe 

Firczak - secretar, 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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