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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/ 265/6.09. 2012

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din perioada 28 – 30 august 2012
În proiectul ordinii de zi din perioada 28 – 30 august 2012 au fost înscrise
următoarele puncte:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind completarea art.1 al
Ordonanţei nr.137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare (Plx.169/2012);
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea și
completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății (Plx.270/2012).
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a
declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar
procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a
supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Asztalos Csaba
Ferenc, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.
Ministerul Sănătăţii, deşi invitat, nu a participat la dezbateri.

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege privind completarea art.1 al Ordonanţei nr.137 din 2000 privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare (Plx.169/2012), Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din
Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sanţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările utlerioare, în sensul
prevederii exprese a caracterului nediscriminatoriu al măsurilor pozitive reglementate
prin norme legale sau prevăzute în tratatele internaţionale la care România este
parte, în scopul garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
Domnulul Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării a precizat faptul că proiectul nu face o modificare de
substanţă, doar se elimină posibilitatea de interpretare din practică din partea
autorităţilor administraţiei centrale şi locale. Astfel, unele autorităţi şi unele instanţe
de judecată au dat interpretări dincolo de lege. A fost o mediere cu Ministrul pentru
Relaţia cu Parlamentul şi s-a convenit că terminologia de “măsuri pozitive” este
formula adecvată pentru o legiferare mai exactă şi pentru a se evita interpretările din
practică.
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
propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.264/2007 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
(Plx.270/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.259
alin.(7) lit.c) din Legea nr.264/2007, act modificator al Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii. Noutatea reglementării constă în exceptarea
persoanelor care abia au primit decizia de pensionare, de la efectuarea unei plăţi
retroactive pentru a putea fi înscrise pe listele beneficiarilor de servicii medicale în
sistemul sanitar de stat.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a
propunerii legislative.
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările
Comisiei.
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În zilele de 29 şi 30 august 2012 membrii Comisiei s-au documentat cu privire
la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva
femeilor şi violenţei în familie.
În perioada 28 – 30 august 2012, 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 Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie,
domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul
deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul
deputat Ioan Sorin Roman şi doamna deputat Lucia-Ana Varga.
Au absentat: doamna deputat Petö Csilla - Maria, doamna deputat Graţiela
Leocadia Gavrilescu şi domnul deputat Mihail Boldea.
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