PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/ 379 / 11.09.2013

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din data de 10 septembrie 2013

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei

şi bărbaţi

şi-a

desfăşurat lucrările în ziua de 10 septembrie 2013 , având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative :
1. Proiect de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei „ Proiect Ferentari ”
– Plx.238/2013
2.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului –
Plx.209/2013
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, precum şi modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei – Plx.267/2013
4. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 23 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi

văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –
Plx.270/2013.
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 dezbateri a participat din partea Secretariatului General al Guvernului
, în calitate de invitat, doamna Lambru Andreea , secretar general adjunct .
1. La dezbaterea proiectului de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei „
Proiect Ferentari ” – Plx.238/2013 a luat cuvântul doamna preşedinte Liliana
Mincă , care a prezentat obiectul de reglementare al proiectului . Prin această
iniţiativă legislativă se propune

înfiinţarea Fundaţiei „ Proiect Ferentari ” a

Secretariatului General al Guvernului, persoană juridică română, apolitică, fară
scop patrimonial, de utilitate publică. Din partea invitaţilor a luat cuvântul
doamna Andreea Lambru , secretar general adjunct , la Secretariatul General al
Guvernului, care a precizat că Guvernul are în vedere derularea unor proiecte şi
programe ce vizează incluziunea socială adresată comunităţilor de romi din
România, motiv pentru care a decis să înfiinţeze această fundaţie. A răspuns
întrebărilor adresate de către deputaţi cu privire la obiectivele fundaţiei, respectiv
faptul

că prin programe anuale de investiţii vor fi

implementate

activităţi

investiţionale în zona Ferentari/Rahova şi în alte zone din ţară identificate ca
posibili beneficiari . De asemenea , a precizat că anual , fundaţia va stabili
priorităţile

investiţionale

la nivelul comunităţilor de romi din România în

parteneriat cu FRDS.
În cadrul dezbaterilor a intervenit şi domnul secretar Gheorghe Firczak
care a precizat că acest proiect de lege este foarte important pentru că se referă
la o problemă spinoasă cu care se confruntă societatea şi că a fost discutat şi la
şedinţa de grup a minorităţilor , propunând un aviz favorabil.
În urma dezbaterilor, ţinând cont de expunerile

invitaţilor ,

membrii

Comisiei au hotărât , cu unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil
asupra proiectului de Lege.

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
Avocatul Poporului – Plx.209/2013 - a luat cuvântul doamna preşedinte Liliana
Mincă , care a prezentat obiectul de reglementare al proiectului , respectiv
completarea legii cu reglementarea Avocatul copilului, care se propune a fi unul
dintre Adjuncţii Avocatului Poporului, Camera Deputaţilor fiind Prima Cameră.
Propunerea se fundamentează pe gravitatea situaţiei în care se află copiii din
România. La dezbateri a luat cuvântul doamna deputat Cristina Pocora, în
calitate de iniţiator şi a depus un set de amendamente, solicitând

un aviz

favorabil.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu

majoritate de

voturi, întocmirea unui aviz favorabil şi transmiterea amendamentelor tuturor
membrilor comisiei precum şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care va
discuta pe fond propunerea legislativă.
3. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi modificarea Legii nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei – Plx.267/2013 - a luat
cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă , care a prezentat obiectul de
reglementare al proiectului , respectiv majorarea nivelului minim garantat şi a
limitei de venituri până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei,
începând cu luna iule 2013. A mai precizat că Guvernul a iniţiat

această

ordonanţă de urgenţă ca urmare a necesităţii protecţiei clienţilor vulnerabili , ca
urmare a liberalizării preţurilor la energie electrică şi gate naturale, definind şi
grupul ţintă al măsurilor de protecţie socială.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
4. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului

23 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare – Plx.270/2013 - a luat cuvântul doamna preşedinte
Liliana Mincă şi a precizat că autorii iniţiativei legislative doresc acordarea
proporţională a dreptului veteranilor şi văduvelor de război de a călători gratuit pe
mijloacele de transport auto în afara judeţului, astfel cum este pentru călătoriile
gratuite pe CFR. A precizat că Guvernul nu susţine această iniţiativă.
Domnul secretar Gheorghe Firczak a arătat că din punct de vedere al
egalitaţii de şanse între femei şi bărbaţi este respectat principiul la toate
proiectele aflate pe ordinea de zi .
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

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 Cristina AncuţaPocora , 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 .
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