PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/ 352/19.06.2013

pentru femei şi bărbaţi

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din data de 18 iunie 2013

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei

şi bărbaţi

şi-a

desfăşurat lucrările în ziua de 18 iunie 2013 , având pe ordinea de zi dezbaterea
şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative :
1. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
Economic şi Social – Plx.201/2013
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice – Plx.212/2013
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor – Plx.213/2013

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.6, alin.(1), din Legea
nr.67/2004,

pentru

alegerea

autorităţilor

administraţiei

publice

locale-

Plx.216/2013
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri –
Plx-217/2013.
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 lucrările comisiei au fost prezenţi în calitate de invitaţi, doamna Doina
Adriana Pană - Ministru delegat pentru dialog social şi Cecilia Sebe, şef serviciu
relaţia cu Parlamentul din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice.
La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Proiectul de Lege privind
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social – Plx.201/2013, având
ca obiect reglementarea distinctă a funcţionării Consiliului Economic şi Social şi
abrogarea dispoziţiilor referitoare la acest organ consultativ prevăzute în Legea
nr.62/2011. Se mai propune extinderea domeniilor de competenţă pentru o
acoperire cât mai largă a intereselor dezbaterii civice privind situaţia economică
şi socială a ţării.
La dezbaterea proiectului de Lege a luat cuvântul doamna Adriana Doina
Pană, Ministru delegat pentru Dialog Social,

care a susţinut necesitatea

modificările propuse de către iniţiator pentru eliminarea unor confuzii de
interpretare a textului de lege precum şi pentru realizarea rolului de structură de
dialog şi eliminarea blocajelor în activitatea de avizare a actelor normative.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat propunerea legislativă pentru

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii
publice – Plx.212/2013.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.
La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – Plx.213/2013
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu

majoritate de

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.
La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat proiectul de Lege pentru
modificarea art.6, alin.(1), din Legea nr.67/2004, pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale-Plx.216/2013.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu

majoritate de

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
La al cincelea punct al ordinii de zi s-a aflat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri –Plx-217/2013.
În urma dezbaterilor , având în vedere opiniile exprimate de invitaţi,
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, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă vicepreşedinte, domnul deputat Dalcă Ştefan Petru - vicepreşedinte,

domnul

deputat Firczak Gheorghe - secretar, doamna deputat Viorica Marcu , domnul
deputat Molnar Zsolt şi doamna deputat Pană Adriana Doina .

Au absentat: domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici , domnul deputat
Vlad Marcoci – secretar ,domnul deputat Gheorghe Florin, domnul deputat
Ludovic Orban, doamna deputat Maria Andreea Paul şi doamna deputat Cristina
Ancuţa-Pocora.
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