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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/215/26.03.2013

pentru femei şi bărbaţi

Sinteza
lucrărilor Comisiei
din data de 19 martie 2013

În proiectul ordinii de zi din data de 19 martie 2013 au fost înscrise
următoarele puncte:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea
legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de
călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război (PLx.
78/2013);
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale (PLx. 79/2013);
3. Dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei
şi bărbaţi (PLx. 76/2013).

La lucrările Comisiei a participat ca invitat, din partea Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, domnul Sorin Botezatu, director
Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi.
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, doamna preşedinte Liliana Mincă a propus suplimentarea
ordinii de zi cu încă un punct, după cum urmează:
4. Informare cu privire la adresa Direcţiei generale pentru afaceri externe –
Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională multilaterală având ca obiect
celebrarea Zilei Mediteranei care în acest an este dedicată “Rolului femeilor în
dezvoltarea regională”.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a supus la vot proiectul ordinii de zi cu
suplimentarea propusă, 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.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea
Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (PLx.
78/2013), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru
modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
(Plx. 79/2013), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
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Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative.
La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (PLx. 76/2013),
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate
pentru întocmirea unui raport comun.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a precizat că dezbaterea proiectului ar fi
trebuit să aibă loc în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Nefiind posibil acest lucru, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
urmează a transmite un raport preliminar Comisiei pentru muncă.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a supus la vot amendamentele, precum şi
proiectul de lege, pe ansamblu, acesta fiind adoptat cu amendamentele admise, cu
unanimitate de voturi.
La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat adresa Direcţiei generale
pentru afaceri externe – Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională
multilaterală având ca obiect celebrarea Zilei Mediteranei care în acest an este
dedicată “Rolului femeilor în dezvoltarea regională”.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a informat membrii Comisiei cu privire la
faptul că Secretariatul Adunării Parlamentare a Mediteranei a propus parlamentelor
statelor membre să includă pe agenda parlamentară o scurtă reflecţie asupra
importanţei Zilei Mediteranei, în contextul rolului pe care parlamentele şi
parlamentarii îl au în consolidarea valorilor democratice şi în susţinerea iniţiativelor
privind promovarea egalităţii de gen şi, în particular, a participării active a femeilor la
toate nivelurile societăţii.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările Comisiei.
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În ziua de 19 martie 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 Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat Vlad Marcoci - secretar,
domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat Florin Gheorghe,
domnul deputat Molnar Zsolt, doamna deputat Viorica Marcu şi doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora.
Au absentat: domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Adriana Doina
Pană şi doamna deputat Maria Andreea Paul.

PREŞEDINTE
Liliana MINCĂ
SECRETAR
Gheorghe Firczak

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