PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/ 712 / 23 decembrie 2009

pentru femei şi bărbaţi

Sinteza
lucrărilor Comisiei
din perioada 15 - 17 decembrie 2009
Marţi, 15 decembrie 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Audierea candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante în Colegiul Director al
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.
Miercuri, 16 decembrie 2009
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PL.x546/2009);
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din
Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL.x 548/2009);
3. Dezbaterea şi avizarea proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii şi
asigurărilor sociale (PL.x 563/2009);
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de
şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din
state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac
parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană (PL.x
570/2009);

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.69 din Legea
nr.571 din 2003 privind Codul fiscal (PL.x 578/2009);
6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x
606/2009);
7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind eliminarea pensiilor speciale
(PL.x 554/2009);
Marţi, 15 decembrie 2009
În proiectul ordinii de zi s-a aflat „Audierea candidaţilor pentru ocuparea posturilor
vacante în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării”, în
cadrul unei şedinţe comune a: Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru
drepturile omului, culte si minorităţi, Comisiei juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări şi Comisiei pentru egalitatea de şanse din Senat.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor.
Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că Biroul Permanent a sesizat Comisiile
reunite în legătură cu un număr de 5 posturi vacante în Colegiul Director al Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării. În fapt au expirat doar 3 posturi, pentru celelalte
2 curgând în continuare termenul de 30 de zile în care se pot depune candidaturi. De
asemenea un mandat de membru în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării va expira în cursul lunii ianuarie 2010. Domnul preşedinte Daniel
Buda a propus suspendarea şedinţei comune şi reunirea comisiilor la o dată ulterioară
expirării termenului în care se pot depune candidaturi pentru posturile rămase vacante.
Miercuri, 16 decembrie 2009
Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache.
Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a declarat deschise lucrările
Comisiei.
La lucrări au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul
Gheorghe Marinescu, şef serviciu, doamna Oana Stoica, consilier, doamna Mihaela
Vasile, consilier şi doamna Virginica Matei, expert.
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării, deşi invitate, nu s-au prezentat la dezbateri.
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La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de
Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii (PL.x546/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Domnul senator Emilian Frâncu, în calitate de iniţiator al proiectului de lege, a arătat
că această măsură este pusă în practică în multe ţări din Europa, soluţia propusă fiind de
natură să creeze oportunităţi pentru copilul defavorizat, provenit din familii nevoiaşe.
Doamna deputat Carmen Axenie a arătat că este important să se clarifice aspectele
legate de tipurile de venituri care vor fi luate în calcul, precum şi salariul minim la care face
referire proiectul de lege.
Doamna deputat Maria Stavrositu a subliniat că, dat fiind sarcina asupra bugetului
este nevoie să fie prevăzută sursa de finanţare.
Doamnele deputat Doiniţa Mariana Chircu şi Maria Stavrositu au arătat că alocaţia
pentru copii reprezintă un drept universal al copilului, prin proiectul de lege schimbându-se
natura dreptului dintr-un drept al copilului într-un drept al familiei, aducându-se astfel
atingere egalităţii de şanse pentru copii şi creându-se discriminare din punct de vedere al
aplicării acestui drept.
Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a menţionat că se poate vorbi în
această situaţie de o discriminare pozitivă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
respingerea proiectului de lege.
Domnul senator Emilian Frâncu, în calitate de iniţiator, a solicitat dezbaterea în
continuare a proiectului de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003
privind Codul fiscal (PL.x 578/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea a fost aprobată, modificându-se astfel ordinea de zi.
Domnul senator Emilian Frâncu a arătat că, la Senat s-a modificat plafonul de la
1000 la 1200 şi că această modificare a Codului Fiscal ar ajuta un număr important de
pensionari, care altfel nu vor beneficia de o majorare a pensiei. De asemenea domnul
senator a arătat că, deşi creşterea rezultată în urma aplicării acestei măsuri nu este mare,
ea reflectă grija faţă de pensionari.
Ministerul Finanţelor Publice, prin reprezentanţii săi,

a precizat că Guvernul nu

susţine proiectul de lege, acesta fiind de natură să menţină tratamentul fiscal
discriminatoriu între deducerile fiscale pentru cei care realizează venituri din salarii şi cei
care realizează venituri din pensii, un venit realizat de un salariat ajungând să fie impozitat
mai mult decât un venit din pensie, conform acestui proiect.
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Doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu a precizat că în cadrul Comisiei se
urmăreşte respectarea principiului egalităţii de şanse, proiectul de lege referindu-se la o
anumită categorie de pensionari.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de
lege.
La al treilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, şi pentru completarea
art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL.x 548/2009), Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională.
Ministerul Finanţelor Publice, prin reprezentanţii săi,

a precizat că Guvernul nu

susţine proiectul de lege, intenţionându-se ca această scutire să fie preluată de Codul
Fiscal, unde sunt menţionate toate scutirile.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege.
După dezbaterea acestui proiect de lege s-au prezentat la şedinţă domnii deputaţi:
Gheorghe Firczak, Nicolae Bănicioiu, Ciprian-Florin Luca, Constantin Severus Militaru şi
Mugurel Surupăceanu, care au solicitat ca votul să aibă loc la sfârşitul şedinţei, inclusiv
reluarea votului pentru punctele anterior dezbătute.
La al patrulea

punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea

proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale (PL.x
563/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu a propus amânarea proiectului de lege, în
vederea clarificărilor tuturor aspectelor ridicate de proiectul de lege, fiind necesară
prezenţa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La al cincilea

punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea
cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont
propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din
cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană (PL.x
570/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
La al şaselea

punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x 606/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.58 din Legea
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un noi alineat, alin.(3), în care se
prevede, pentru adulţii cu handicap, un venit minim lunar în cuantum de 300 lei care se
indexează în fiecare an cu indicele de inflaţie, pe lângă indemnizaţia lunară şi bugetul
complementar lunar de care beneficiază în prezent adulţii cu handicap.
La al şaptelea

punct de pe ordinea de zi s-a aflat

dezbaterea şi avizarea

propunerii legislative privind eliminarea pensiilor speciale (PL.x 554/2009), Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu a propus amânarea propunerii legislative,
având în vedere faptul că urmează să fie elaborat un proiect de lege unitar privind pensiile.
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Supuse la vot, proiectele şi propunerile legislative care au făcut obiectul dezbaterii
au întrunit votul deputaţilor prezenţi în momentul exercitării acestuia, după cum urmează:
- Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii (PL.x546/2009) – respingere, cu majoritate de voturi (5 voturi
„pentru” şi 2 voturi „împotrivă”);
- Proiectul de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind
Codul fiscal (PL.x 578/2009) – respingere, cu unanimitate de voturi (7 voturi „pentru”);
- Proiectul de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, şi pentru
completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL.x 548/2009) – avizare
favorabilă, cu unanimitate de voturi (7 voturi „pentru”);
- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind
stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază
pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum
şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană
(PL.x 570/2009) - avizare favorabilă, cu unanimitate de voturi (7 voturi „pentru”);
- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x 606/2009) – respingere, cu
unanimitate de voturi (7 voturi „pentru”);.
Membrii Comisiei au hotărât ca joi, 17 decembrie 2009, să aibă loc documentare
privind problematica violenţei în familie
Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a declarat închise lucrările
şedinţei.
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Joi, 17 decembrie 2009
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la problematica violenţei în familie
În ziua de 15 decembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache –
vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, doamna deputat Pető
Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat
Carmen Axenie, înlocuită de domnul deputat Vîlcu Samoil (adresa nr.16/985/15.12.2009,
grup parlamentar P.D.-L.), domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–
Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–
Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Mugurel
Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
În zilele de 16 şi 17 decembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna
deputat Ileana Cristina Dumitrache – vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak –
vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria
Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu,
doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu,
domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul
deputat Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
A absentat doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, aflată în delegaţie externă.

PREŞEDINTĂ
Cristina Ancuţa POCORA
SECRETAR
Pető Csilla – Mária

Intocmit:
Lucia-Cornelia LEPADATU,
Consilier parlamentar
Cristina CONSTANTIN,
Expert parlamentar
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