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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 23 septembrie 2014, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011- Plx.361//2014.
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.
La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx.361//2014 domnul

preşedinte a

prezentat obiectul de reglementare. Prin această iniţiativă legislativă se
propune înfiinţarea învăţământului la distanţă pentru elevii care au cetăţenie
română şi domiciliul sau rezidenţa în străinătate, pentru ciclul primar şi
gimnazial. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi

transmis Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport care este sesizată în
fond, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,
expunerea de motive, avizul Consiliului Economic şi Social şi avizul
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz transmis
prin adresa cu nr.990 din 12 septembrie 2014 . În raport de obiectul şi
conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor
organice , fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. n) din Constituţia
României, republicată.
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 Dalca - preşedinte, domna deputat Liliana Mincă vicepreşedinte, doamna deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte, domnul
deputat Gheorghe Firczak – secretar, domnul deputat Vlad Marcoci –
secretar, domnul deputat Zsolt Molnar şi doamna deputat Maria Andreea
Paul . Au absentat: doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă, domnul
deputat Mircea Gheorghe Drăghici, domnul deputat Florin Gheorghe,
domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Adriana-Doina Pană şi
doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora .
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