PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/431/ 19.11.2013

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din data de 12 noiembrie 2013

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei

şi bărbaţi

şi-a

desfăşurat lucrările în ziua de 12 noiembrie 2013 , având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative :
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţiPlx.405/2013
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) lit.b) din
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată– Plx.
388/2013
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii tineri – Plx. 406/2013

4. Propunere legislativă de completare şi modificare a articolului 56,
alineatul 5 din Legea nr.283/2010 privind reparaţiile privind sistemul unitar
de pensii publice , cu modificările şi completările ulterioare –Plx.411/2013
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

–Plx.

412/2013.

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 au participat în calitate de invitaţi :doamna Cecilia Sebe ,
director în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
şi domnul Dan Enache, secretar de stat la Ministerul Economiei.
1. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între
femei şi bărbaţi- Plx.405/2013 , doamna preşedinte Liliana Mincă a prezentat
obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin această iniţiativă
legislativă se propune eliminarea tuturor formelor de discriminare de gen în toate
sferele vieţii publice precum şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile
Femeilor şi Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, ca organ de specialitate
al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea
primului ministru. Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu
observaţii şi propuneri , sub nr.317/ 23.04.2013. În cadrul dezbaterilor a luat
cuvântul doamna

Cecilia Sebe ,

director

în Ministerul Muncii, Familiei,

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice care a precizat că ministerul este de
acord cu iniţiativa legislativă dar solicită o amânare pentru a avea punctul de
vedere al guvernului deorece se înfiinţează o autoritate nouă.

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pe
fond şi întocmirea unei adrese prin care să se solicite guvernului să trasmită de
urgenţă punctul de vedere cu privire la această iniţiativă legislativă.
2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.3 alin.
(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,
republicată– Plx 388/2013 - doamna preşedinte Liliana Mincă a prezentat
obiectul de reglementare , respectiv majorarea alocaţiei de stat pentru copiii cu
vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit
vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional,
organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
Doamna preşedintă Liliana Mincă , fiind unul dintre iniţiatori, a solicitat
membrilor comisiei să voteze această propunere legislativă, argumentând faptul
că parlamentarii, indiferent de apartenenţa politică, trebuie să aibă în vedere că
sumele alocate pentru copii sunt insuficiente şi ridicole în comparaţie cu cele
alocate pentru alte categorii, iar majoritatea românilor trăiesc din salariul minim
pe economie. A mai precizat că

sărăcia este una din cauzele pentru care

natalitatea a scăzut şi faptul că Guvernul nu susţine această iniţiativă. Domnul
deputat Ştefan Dalcă

s-a declarat nemulţumit că mereu se invocă lipsa

resurselor financiare şi că parlamentarii trebuie să indice sursa de finanţare,
apreciind că acest lucru trebuie să fie în sarcina Ministerului Finanţelor, care are
obligaţia să colecteze banii la buget şi să reducă evaziunea fiscală.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu

majoritate de

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil. Voturile au fost exprimate astfel :pentru
aviz favorabil au votat doamna deputat Liliana Mincă şi domnul deputat Ştefan
Dalcă, împotrivă au votat doamna deputat Gabriela Podaşcă şi domnul deputat
Vlad Marcoci iar domnii deputaţi Gheorghe Firczac şi Zsolt Molnar s-au abţinut.
3. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului

nr.6/2011

pentru

stimularea

înfiinţării

şi

dezvoltării

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri – Plx 406/2013- a luat
cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă şi a prezentat pe scurt obiectul de
reglementare. În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul secretar de stat Dan
Enache, din partea Ministerului Economiei şi făcut precizări cu privire la scopul
actului normativ, acela de a corecta anumite prevederi restrictive, în sensul ca
facilităţile acordate prin program să nu se recupereze în cazul în care societatea
cu răspundere limitată debutantă îşi schimbă calitatea de microîntreprindere,
trecând într-o altă categorie de IMM.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât , cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz favorabil.
4. La dezbaterea propunerii legislative de completare şi modificare a
articolului 56, alineatul 5 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice , cu modificările şi completările ulterioare –Plx 411/2013doamna preşedinte Liliana Mincă a prezentat pe scurt obiectul de reglementare ,
arătând că iniţiatorii propun ca modul de calcul al pensiilor pentru personalul
care îsi desfăsoară activitatea în condiţii speciale să se determine în continuare
după vechea lege a pensiilor.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu

majoritate de

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.
5. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare – Plx 412/2013 - doamna preşedinte Liliana Mincă

a prezentat

obiectul de reglementare şi punctul de vedere al guvernului, care nu susţine
iniţiativa legislativă. Iniţiatorii propun formarea unor categorii de funcţionari publici
în limbaj mimico-gestual şi Braille, înfiinţarea unor cabinete de consultanţă pe
lângă consiliile locale precum şi posibilitatea introducerii în şcoli, în mod opţional
a acestui limbaj folosit de persoanele cu handicap.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât , cu

majoritate de

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.

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 Gabriela-Maria
Podaşcă – vicepreşedinte, domnul deputat Vlad Marcoci – secretar şi domnul
deputat Zsolt Molnar .
Au absentat : doamna deputat Viorica Marcu , 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.
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