PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/ 246 / 09.04.2013

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din data de 3 aprilie 2013

În proiectul ordinii de zi din data de 3 aprilie 2013 au fost înscrise următoarele
puncte:
1.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
(PLx. 94/2013);

2.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind subvenţionarea
din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii
şi cultele recunoscute de lege (PLx. 105/2013);

3.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea
instituţiei Avocatului Poporului (Plx. 80/2013).

La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi:
-

din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor

Vârstnice, doamna Georgeta Bratu, secretar de stat şi doamna Grigore Tania,
director;
-

domnul Anastasiu Crişu, Avocatul Poporului.

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, domnia sa a supus la vot
proiectul ordinii de zi, 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.279/2005 privind ucenicia la locul
de muncă (PLx. 94/2013), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, intervenţiile
legislative vizând îmbunătăţirea cadrului legislativ actual prin stimularea participării la
ucenicie ca soluţie a promovării ocupării şi reducerii şomajului în rândul tinerilor.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a dat cuvântul doamnei Georgeta Bratu,
secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice care a prezentat, principalele modificări pe care le aduce
proiectul de Lege şi de asemenea şi-a exprimat susţinerea pentru adoptarea
acestuia.
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 subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege (PLx. 105/2013),
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare subvenţionarea din fonduri
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de
lege, care, potrivit prevederilor art.8 din proiect se va realiza începând cu date de 1
ianuarie 2014. În acest sens se propune ca subvenţionarea serviciilor sociale să fie
realizată în baza unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor publice.
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Doamna preşedinte Liliana Mincă a dat cuvântul doamnei Georgeta Bratu,
secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice care a prezentat, principalele modificări pe care le aduce
proiectul de Lege şi de asemenea şi-a exprimat susţinerea pentru adoptarea
acestuia.
Membrii Comisiei au hotărât cu şase voturi “pentru” şi un vot “împotrivă”,
avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului (Plx. 80/2013), Camera
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului
Poporului. Se propune ca Avocatul Poporului să fie obligat să sesizeze direct Curtea
Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a ordonanţelor şi a ordonanţelor
de urgenţă ale Guvernului, la solicitarea motivată a minimum de 20 de senatori sau
35 de deputaţi ori a minimum de 2000 de cetăţeni, fără deosebire de cetăţenie vârstă
sau sex.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a dat cuvântul domnului Anastasiu Crişu,
Avocatul Poporului, care a prezentat principalele modificări pe care le aduce proiectul
de Lege şi de asemenea şi-a exprimat nesusţinerea pentru adoptarea acestuia
datorită actualului cadru legislativ şi constituţional.
Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea negativă a
propunerii legislative (un vot “pentru”, cinci voturi “împotrivă” şi o “abţinere”).
Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările Comisiei.
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În ziua de 3 aprilie 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 Vlad
Marcoci - secretar, domnul deputat Florin Gheorghe, doamna deputat Viorica Marcu
şi domnul deputat Molnar Zsolt.
Au absentat: domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat
Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Adriana
Doina Pană, doamna deputat Maria Andreea Paul şi doamna deputat Cristina Ancuţa
Pocora.

PREŞEDINTE
Liliana MINCĂ
SECRETAR
Vlad Marcoci

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

4

