PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/379/29.06.2011

pentru femei şi bărbaţi

Sinteza
lucrărilor Comisiei
din perioada 21 - 23 iunie 2011
În

proiectul ordinii de zi din perioada 21 - 23 iunie 2011, au fost înscrise

următoarele puncte:
1.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
(PL.x385/2011);
2.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind introducerea cotei

obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României (PL.x 333/2011);
3.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea
comitetului european de întreprindere (PL.x 396/2011).
Şedinţa a fost condusă alternativ de doamna vicepreşedinte Cristina Ileana
Dumitrache şi de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. Doamna preşedintă
Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei. De asemenea, domnia sa
a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi:
-

din partea Autorităţii Electorale Permanente, domnul Marian Muhuleţ,

vicepreşedinte şi doamna Denisa Marcu, consilier;
-

din partea Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Irimia, judecător;

-

din

partea

Consiliului

Naţional

pentru

Combaterea

Discriminării

(C.N.C.D.), domnul Vasile Vasile Alexandru, membru în Colegiul Director;
-

din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Vasilica Baciu,

şef serviciu;
-

din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, domnul

Dragomir Ciprian, şef serviciu şi doamna Cassiana Dinu, inspector.
La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul
public judiciar în materie civilă (PL.x385/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
Proiectul de lege

are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă,
aprobată cu modificări şi completări prin legea nr.193/2008, în vederea reconstituirii
categoriilor de persoane cu vocaţie să se califice pentru obţinerea ajutorului public
judiciar de la echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, la nivelul a 10 astfel de
salarii. De asemenea, se doreşte crearea temeiului juridic pentru ca, pe viitor, sumele
ce constituie plafonul maxim să poată fi modificate prin hotărâre a Guvernului.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege.
La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în
Parlamentul României (PL.x 333/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Proiectul de lege

are ca obiect de reglementare creşterea gradului de

reprezentare a femeilor în viaţa politică, realizându-se astfel trecerea de la „egalitatea
de şanse” la „egalitatea rezultatelor” în reprezentarea echitabilă a femeilor în
Parlamentul României.
Doamna

vicepreşedintă

Ileana

Cristina

Dumitrache

a

dat

cuvântul

reprezentanţilor instituţiilor invitate la dezbaterea proiectului de lege.
Domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedintele Autorităţii Electorale Permanente, a
arătat că, din punctul de vedere al Autorităţii, nu este necesară elaborarea unui nou act
normativ, participarea femeilor la procesul electoral pe locuri eligibile putând fi stimulată
prin încurajarea partidelor.
Domnul Vasile Vasile Alexandru, membru în Colegiul Director al Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării, a precizat că Instituţia pe care o reprezintă
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nu are capacitatea administrativă de a pune în practică cele propuse în proiectul de
lege, C.N.C.D. putând face consiliere privind principiile nediscriminării. De asemenea,
domnia sa a precizat că legislaţia curentă acoperă egalitatea pentru drepturile politice,
iar instituirea unei cote pentru femei prin stabilirea unui procent, poate crea discriminare
prin limitarea numărului bărbaţilor. Totodată, domnul Vasile Vasile Alexandru a arătat că
stabilirea unei cote obligatorii nu poate să justifice anumite criterii obiective.
Doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache a arătat că există ţări
europene, precum Franţa, unde s-a instituit un sistem de cote pentru reprezentarea
ambelor sexe în politică, acest lucru nefiind de natură să creeze discriminare.
Doamnele deputat Maria Stavrositu şi Doiniţa Mariana Chircu au formulat şi
depus o serie de amendamente la proiectul de Lege (de la art.1 la art 7).
La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2005 privind constituirea,
organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere (PL.x 396/2011),
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de
întreprindere, republicata, în vederea adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile
reglementări comunitare în domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin
României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
Domnul Ciprian Dragomir, reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, a precizat că proiectul de lege reprezintă transpunerea unei directive
comunitare în domeniu.
Membrii comisiei au formulat un amendament la punctul 11, art.20, litera b). în
sensul asigurării aplicării imperative a principiului egalităţii de şanse. Membrii Comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu un
amendament.
Pentru zilele de 22 şi 23 iunie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire
la reglementări şi modele electorale care promovează femeile.
În ziua de 21 iunie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora-preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrachevicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak-vicepreşedinte, doamna deputat
Maria Stavrositu-secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae
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Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa-Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia
Gavrilescu, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin
Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
Au absentat: doamna deputat Pető Csilla-Mária, domnul deputat Florin-Ciprian
Luca.
În zilele de 22 şi 23 iunie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna
deputat Cristina Ancuţa Pocora - preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina
Dumitrache-vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak-vicepreşedinte, doamna
deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat DoiniţaMariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat
Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat LuciaAna Varga.
Au absentat: doamna deputat Pető Csilla-Mária, doamna deputat Maria
Stavrositu, domnul deputat Florin-Ciprian Luca.

PREŞEDINTĂ
Cristina Ancuţa POCORA

Intocmit
Cristina CONSTANTIN
Expert parlamentar
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