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Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din data de 10 decembrie 2013

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 10 decembrie 2013, având pe ordinea de zi dezbaterea şi
avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative :
1. Propunere legislativă privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru

Prevenirea şi Combaterea Torturii – Plx.423/2013
2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii

nr.188/1999,

republicată,

cu

modificările

şi

completările

ulterioare,

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai
2007

- Plx.464/2013
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război, republicată - Plx.467/2013

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.( 5) al art. 41 din
Legea

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată-

Plx.475/2013
5. Propunere legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin
Sport pentru copiii instituţionalizaţi -Plx.482/2013
6. Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală- Plx.484/2013
7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din
Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii –Plx.490/2013
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare - Plx.491/2013
9. Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor
româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizatPlx.493/2013
10. Propunere

legislativă privind statutul interpretului în limbaj

mimico-gestual-Plx.494/2013
11.Propunere legislativă privind adopția în România-Plx.506/2013
12.Propunere

legislativă

pentru

modificarea

și

completarea

Ordonanței de urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea
profesiei de asistent generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de
asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România – Plx.509/2013
13. Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului
social nr.62/2011-Plx.521/2013
14. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – Plx.522/2013
15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii-Plx.527/2013

16. Propunere legislativă pentru

completare și modificarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010

privind concediul și

indemnizația lunară pentru creșterea copiilor-Plx.533/2013

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.
1. La dezbaterea propunerii legislative privind înfiinţarea Consiliului
Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii – Plx.423/2013, doamna
preşedinte Liliana Mincă a prezentat obiectul de reglementare. Prin iniţiativa
legislativă autorii propun înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi
Combaterea Torturii , autoritate administrativă autonomă care are ca principală
atribuţie examinarea în mod regulat a tratamentului aplicat persoanelor private
de libertate, în conformitate cu legislaţia internă şi actele internaţionale la care
România este parte.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz favorabil.
2. La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din
29 mai 2007 - Plx.464/2013

doamna preşedinte Liliana Mincă

a prezentat

obiectul de reglementare , respectiv modificarea şi completarea art.98 privind
statutul funcţionarilor publici, în sensul că funcţionarul public, la data îndeplinirii
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare, să
poată continua raportul de serviciu cu acordul persoanei care are competenţă
legală de numire în funcţia publică
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil.

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.
44/1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor
şi văduvelor de război, republicată – Plx.467/2013 doamna preşedinte Liliana
Mincă a prezentat obiectul de reglementare şi anume modificarea alin. 3 al art.
17, cu scopul de a asigura în caz de deces, în mod gratuit, incinerarea, locuri de
veci în cimitirele civile ori locuri de înhumare în cimitirele militare, pentru veteranii
şi văduvele de război.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărâ, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil.
4. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea alin.( 5) al
art. 41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicatăPlx.475/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă

a prezentat

obiectul de

reglementare . Iniţiatorii propun asigurarea celerităţii procedurii de transcriere a
actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul
în România
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu

majoritate de

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.
5. La dezbaterea propunerii legislative privind Programul Naţional O
Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi -Plx.482/2013 doamna
preşedinte Liliana Mincă

a prezentat

obiectul de reglementare , respectiv

înfiinţarea Programului Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi,
derulat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil.
6. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.2 din
Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe

proprietate personală –Plx.484/2013 doamna preşedinte Liliana

Mincă a prezentat obiectul de reglementare şi anume sprijinirea tinerilor din
mediu rural prin atribuirea unei suprafeţe de teren mai mari, suprafaţă care, în

prezent, este de minimum 500 mp, fiind insuficientă pentru locuinţă, anexe
gospodăreşti, căi acces, etc.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
7. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al
art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii

–

Plx.490/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă a prezentat obiectul de
reglementare , respectiv majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii,
începând cu data de 1 ianuarie 2014.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil. În favoarea

adoptării

propunerii

legislative au votat doamna preşedinte Liliana Mincă şi domnul vicepreşedinte
Ştefan Dalcă, restul membrilor comisiei au votat împotrivă.
8. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea

Legii

nr.62/2011

a

dialogului

social,

republicată,

cu

modificările şi completările ulterioare – Plx.491/2013 doamna preşedinte
Liliana Mincă a prezentat obiectul de reglementare şi anume modificarea legii în
sensul ca din comisiile de dialog social să facă parte şi reprezentanţi ai
asociaţiilor şi fundaţiilor, întrucât, aşa cum se arată în expunerea de motive,
acestea reprezintă societatea civilă activă, care participă la viaţa publică, apără
şi promovează interesele populaţiei în mod direct.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.
9. La dezbaterea propunerii legislative privind folosirea limbajului
semnelor româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret
autorizat-Plx.493/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă a prezentat obiectul
de reglementare. Iniţiatorii propun utilizarea limbajului semnelor române sau a
limbajului mimico-gestual oficial, cu scopul de a diminua numărul situaţiilor în

care persoanele cu deficienţe de auz nu pot comunica în mod corespunzător
pentru a-şi cunoaşte drepturile şi obligaţiile.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz favorabil.
10. La dezbaterea propunerii legislative privind statutul interpretului
în limbaj mimico-gestual-Plx.494/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă

a

prezentat obiectul de reglementare, respectiv asigurarea cadrului legal pentru
organizarea şi exercitarea acestei profesii.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz favorabil.
11 .La dezbaterea propunerii legislative privind adopția în RomâniaPlx.506/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă
reglementare. Iniţiatorii propun

a prezentat

obiectul de

instituirea unui nou cadru legal în domeniul

adopțiilor, urmând ca reglementările actuale cuprinse în Legea nr.273/2004
privind regimul juridic al adopției să fie abrogate.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.
12 .La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind
exercitarea profesiei de asistent generalist, a profesiei de moașă și a
profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea
Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali
din România – Plx.509/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă

a prezentat

obiectul de reglementare şi anume transpunerea în totalitate a directivelor
europene cu privire

la exercitarea profesiei de asistent medical, definirea

domeniului de activitate în concordanță cu criteriile europene, autonomia filialelor
Ordinului și organizarea acestora.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil.

13.La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.24 din
Legea dialogului social nr.62/2011-Plx.521/2013 doamna preşedinte Liliana
Mincă a prezentat

obiectul de reglementare . Iniţiatorii propun introducerea

posibilității ca, la cererea organizațiilor sindicale și cu acordul membrilor
acestora, angajatorii să rețină și să vireze acestor organizații cotizația pe statele
lunare de plată
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil.
14.La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al
art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnicePlx.522/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă

a prezentat

obiectul de

reglementare. Iniţiatorii propun modificarea Legii nr.17/2000 astfel încât de
serviciile sociale și sociomedicale să beneficieze, fără plata contribuției,
persoanele vârstnice care nu au venituri sau ale căror venituri sunt mai mici
decât triplul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o
singură persoană.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu

majoritate de

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
15.La

dezbaterea

propunerii

legislative

pentru

modificarea

și

completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copiiPlx.527/2013 doamna preşedinte Liliana Mincă

a prezentat

obiectul de

reglementare, respectiv creșterea cuantumului alocației de stat pentru copii,
etapizat, până in anul 2016 .

În continuare a luat cuvântul doamna

vicepreședinte Gabriela Podașcă și a propus , din partea iniţiatorilor , amânarea
dezbaterilor.
În urma supunerii la vot a propunerii, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor.

16.La dezbaterea propunerii legislative pentru

completare și

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010

privind

concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor-Plx.533/2013
doamna preşedinte Liliana Mincă

a prezentat

obiectul de reglementare,

respectiv majorarea cuantumului indemnizației pentru creșterea

copilului și

prelungirea termenului , în cazul adopțiilor și posibilitatea acordării unor sume
minime pentru bunicii care au statut de pensionari sau nu au loc de muncă , să
poată supraveghea nepoții .
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu

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