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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/214/26.03.2013

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din data de 19 martie 2013

În proiectul ordinii de zi din data de 19 martie 2013 au fost înscrise
următoarele puncte:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea
legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de
călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război (PLx.
78/2013);
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale (PLx. 79/2013);
3. Dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei
şi bărbaţi (PLx. 76/2013).

La lucrările Comisiei a participat ca invitat, din partea Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, domnul Sorin Botezatu, director
Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi.
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă, 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, doamna preşedinte Liliana Mincă a propus suplimentarea
ordinii de zi cu încă un punct, după cum urmează:
4. Informare cu privire la adresa Direcţiei generale pentru afaceri externe –
Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională multilaterală având ca obiect
celebrarea Zilei Mediteranei care în acest an este dedicată “Rolului femeilor în
dezvoltarea regională”.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a supus la vot proiectul ordinii de zi cu
suplimentarea propusă, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea
Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (PLx.
78/2013), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare abrogarea art. II din Legea
nr.211/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi
completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea
documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor
de război, întrucât reglementările cuprinse în Legea nr.211/2012 creează dificultăţi în
implementarea actului normativ pentru considerentul că nu sunt identificate instituţiile
responsabile care să aibă ca obiect de activitate decontarea biletelor de călătorie
utilizate.
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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru
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modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
(Plx. 79/2013), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă precum şi modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea
şi combaterea marginalizării sociale, în sensul simplificării şi flexibilizării modului de
implementare a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă.
Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative.
La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (PLx. 76/2013),
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate
pentru întocmirea unui raport comun.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a precizat că dezbaterea proiectului ar fi
trebuit să aibă loc în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Nefiind posibil acest lucru, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
urmează a transmite un raport preliminar Comisiei pentru muncă.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
urmărindu-se, în principal, transpunerea unor prevederi ale Directivei 2010/41/UE a
Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului
egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate
independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. De asemenea, proiectul de
lege vizează corelarea cu prevederile actelor normative la care se face trimitere în
textul său, prin actualizarea unor denumiri de instituţii, precum şi creşterea
cuantumului amenzilor contravenţionale în cazul încălcării prevederilor Legii
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei.
La acest proiect de lege au fost depuse amendamente de către doamna
preşedinte Liliana Mincă, precum şi de către doamna vicepreşedinte Gabriela-Maria
Podaşcă.
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Au fost supuse la vot amendamentele de la art.I, partea introductivă, precum
şi de la art.I, punctul 16 acestea fiind fost admise cu unanimitate de voturi.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a susţinut amendamentul de la art.I
punctul 17, care vizează înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse
între Femei şi Bărbaţi (A.N.E.S.), precizând că este nevoie de o structură
independentă şi specializată în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,
care să constituie un factor de decizie în domeniu dar şi un interlocutor pentru
partenerii interni şi externi, inclusiv în cadrul unor proiecte şi programe cu finanţare
externă.
Doamna

preşedinte

Liliana

Mincă

a

dat

cuvântul

reprezentantului

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, domnul
Sorin Botezatu, pentru a exprima punctul de vedere al Guvernului cu privire la
amendamentul susţinut de doamna preşedinte.
Domnul Sorin Botezatu a declarat că înfiinţarea A.N.E.S. nu este oportună şi
fezabilă în acest moment, lipsind resursele bugetare pe care le implică înfiinţarea
unei astfel de structuri.
Supus la vot, amendamentul a fost respins cu 7 voturi „pentru” şi 2 voturi
„împotrivă”.
S-a trecut la dezbaterea amendamentelor de la art.I, punctul 17, la care s-au
introdus patru noi puncte, respectiv pct. 171 - 174, precum şi a amendamentelor de la
art.I, punctul 2 şi art.II. Supuse la vot, amendamentele au fost admise cu unanimitate
de voturi.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a supus la vot proiectul de lege, pe
ansamblu, acesta fiind adoptat cu amendamentele admise, cu unanimitate de voturi.
La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat adresa Direcţiei generale
pentru afaceri externe – Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională
multilaterală având ca obiect celebrarea Zilei Mediteranei care în acest an este
dedicată “Rolului femeilor în dezvoltarea regională”.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a informat membrii Comisiei cu privire la
faptul că Secretariatul Adunării Parlamentare a Mediteranei a propus parlamentelor
statelor membre să includă pe agenda parlamentară o scurtă reflecţie asupra
importanţei Zilei Mediteranei, în contextul rolului pe care parlamentele şi
parlamentarii îl au în consolidarea valorilor democratice şi în susţinerea iniţiativelor
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privind promovarea egalităţii de gen şi, în particular, a participării active a femeilor la
toate nivelurile societăţii.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările Comisiei.
În ziua de 19 martie 2013, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna
deputat Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalca vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, domnul
deputat Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat Vlad Marcoci - secretar,
domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat Florin Gheorghe,
domnul deputat Molnar Zsolt, doamna deputat Viorica Marcu şi doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora.
Au absentat: domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Adriana Doina
Pană şi doamna deputat Maria Andreea Paul.

PREŞEDINTE
Liliana MINCĂ
SECRETAR
Gheorghe Firczak

Şef birou – consilier parlamentar
Lucia Cornelia LEPĂDATU
Întocmit,
Expert parlamentar
Andrei-Alexandru CHITIC
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