PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr.4c-17/953 /14.09.2016

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 6 septembrie 2016

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 6 septembrie 2016, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege:
1. Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu
mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
până la 6 martie 1945 din motive etnice (PLx. 296/2016)
2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
juridic, precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România, cu modificările şi completările ulterioare (PLx. 304/2016)

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.
1. La dezbaterea proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi
persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PLx. 296/2016) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de
reglementare. Inițiativa legislativă reglementează situaţiile deteminate de
imposibilitatea recunoaşterii calităţii de persoană persecutată pe criterii
etnice şi acordarea drepturilor prevăzute de lege persoanelor care nu mai au
cetăţenia română în prezent dar care au fost cetăţeni români la data la care
au suferit persecuţiile .
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

2.

La

dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi

completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de consilier juridic , precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare
(PLx. 304/2016) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul
de reglementare. Inițiativa legislativă reglementează elaborarea unui nou
cadru legislativ coerent şi unitar prin care să se recunoască autoritatea
consilierilor juridici constituiţi ca un corp autonom şi independent, atributele
şi actele încheiate de această categorie în exercitarea profesiei.
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 Dalca –
vicepreşedinte, domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, doamna
deputat Podaşcă Gabriela Maria – vicepreşedinte, domnul deputat Marcoci
Vlad – secretar, doamna deputat Pană Adriana Doina ,doamna deputat Paul
Maria Andreea, domnul deputat Molnar Zsolt şi domnul deputat Gheorghe
Florin.
Au absentat: doamna deputat Marcu Viorica – vicepreşedinte ,domnul
deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, şi
doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora.
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