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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei  şi bărbaţi   şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 28 mai 2013 , având pe ordinea de zi dezbaterea 

şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi proiecte legislative ale Uniunii 

Europene : 

1. Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu 

mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri ( Plx.150/2013) 

2. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în 

contextul liberei circulaţii a lucrătorilor.-COM(2013)236 

 



Şedinţa a fost condusă de doamna  preşedinte Liliana Mincă,  care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Afacerilor Externe  - domnul Horia Rogovanu ,  din partea  

Ministerului Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -domnul 

Marinescu Auraş, consilier afaceri europene şi doamna Banu Mihaela, consilier 

Direcţia  de drept comunitar a Camerei Deputaţilor. 

 

 La dezbaterea proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi 

persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri ( Plx.150/2013) a luat 

cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă , care a prezentat obiectul de 

reglementare al proiectului şi a precizat că este respectat principiul egalităţii de 

şanse. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  unanimitate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată, 

în temeiul HCD nr.11/2011, cu propunerea de Directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor 

conferite lucrătorilor în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor – COM (2013) 236, 

în vederea verificării respectării principiului subsidiarităţii precum şi examinare pe 

fond. 

În cadrul dezbaterilor , invitaţii au subliniat faptul că libertatea de circulaţie 

a lucrătorilor este una dintre cele patru libertăţi fundamentale pe care se 

întemeiază piaţa internă. Ea constituie una dintre valorile esenţiale ale Uniunii 

Europene şi un element fundamental al cetăţeniei UE. Art. 45 TFUE consfinţeşte 

dreptul cetăţenilor Uniunii la libera circulaţie pe teritoriul UE, în scopul încadrării 



în muncă. Acesta include mai cu seamă dreptul de a nu fi discriminat pe motiv de 

cetăţenie, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, remunerarea şi celelalte 

condiţii de muncă. Totodată, se are în vedere eliminarea obstacolelor 

nejustificate din calea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii. 

Invitaţii au precizat că această propunere de Directivă este binevenită 

pentru că se doreşte o reglementare unitară  pentru toţi lucrătorii care au un 

numitor comun-cetăţenia europeană. 

Propunerea de directivă are un rol esenţial în reglementarea  practică a 

mobilităţii lucrătorilor, reducerea discrepanţei între drepturile lucrătorilor migranţi 

prin punerea în aplicare   corectă a legislaţiei existente precum şi reducerea 

cazurilor de practici neloiale împotriva  lucrătorilor migranţi din Uniunea 

Europeană. 

 Propunerea vizează stabilirea unui cadru general comun de dispoziţii şi 

măsuri adecvate pentru facilitarea unei aplicări mai bune şi mai uniforme a 

drepturilor conferite de legislaţia UE lucrătorilor şi membrilor familiilor lor care îşi 

exercită dreptul la libera circulaţie.  

În evaluarea respectării principiului subsidiarităţii , membrii comisiei au 

avut în vedere următoarele : 

- propunerea de directivă nu extinde competenţele Uniunii în materie, ci 

urmăreşte numai aplicarea uniformă a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 pe 

întreg teritoriul Uniunii, garantând lucrătorilor migranţi liberul acces la 

procedurile administrative şi judiciare, precum şi egalitatea de tratament a 

acestora, prevenind discriminarea pe bază de cetăţenie ori naţionalitate; 

- statele membre au modalităţi diferite de aplicare şi de asigurare a respectării 

Regulamentului (UE) nr. 492/2011, fapt care împiedică aplicarea 

corespunzătoare a dreptului fundamental la libera circulaţie a lucrătorilor ; 

- obiectivele propunerii nu pot fi realizate unitar de către statele membre fiind , 

necesară o intervenţie la nivelul UE.  



 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că principiul 

subsidiarităţii este respectat şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

unui proces verbal, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre 

informare, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept 

comunitar. 

De asemenea, membrii comisiei au examinat pe fond propunerea de 

Directivă şi  au hotărât cu unanimitate de voturi  întocmirea unui proiect de 

opinie, favorabil promovării propunerii de directivă, care va fi transmis Comisiei 

pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar. 

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Liliana Mincă - preşedinte,  domnul deputat Ştefan Petru Dalcă - vicepreşedinte,   

domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, doamna deputat Viorica Marcu şi 

domnul deputat  Zsolt Molnar . 

Au absentat: doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, 

domnul deputat Vlad Marcoci - secretar ,domnul deputat Mircea Gheorghe 

Drăghici ,domnul deputat Gheorghe Florin, domnul deputat Ludovic Orban, 

doamna deputat Maria Andreea Paul, doamna deputat Pană Adriana Doina  şi 

doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

 

          PREŞEDINTE                                                       

         Liliana MINCĂ                  

 

                     SECRETAR   

                                                                    Gheorghe FIRCZAK 

 
Întocmit,                                                                          

    Consilier  parlamentar 
    Maria Eugenia Barna                    
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