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pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din data de 25 februarie 2014

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 25 februarie 2014, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor propuneri legislative :
1. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite
şcolare- Plx 26/2014
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă -Plx 31/2014
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.151/2010
privind serviciile specializate integrate de sănătate,
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist
şi cu tulburări de sănătate mintală asociate - Plx 50/2014
4.
Propunere
legislativă
pentru
completarea
Legii
nr.3391/17.07.2006 privind activitatea de Voluntariat în România – Plx
58/2014
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 60/2014.
6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
– Plx 62/2014

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului –
Plx 14/2014
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 acordarea
tichetelor de rechizite şcolare – Plx 26/2014, doamna preşedinte a
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin această
iniţiativă legislativă se propune reglementarea cadrului legislativ în vederea
acordării de către angajator a sumei de 600 lei, reprezentând o alocaţie
anuală , individuală şi neimpozabilă , sub forma tichetelor de rechizite
şcolare pentru salariaţii care au în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 618 ani .
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil .
2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - Plx 31/2014, doamna
preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin
această iniţiativă legislativă se doreşte creșterea şanselor persoanelor cu
dizabilităţi de a-şi găsi loc de muncă, oferindu-se facilităţi, diferenţiate pe
grade de handicap, acordate anjatorilor care angajează în muncă aceste
persoane. Se propune ca subvenţia primită să se raporteze la salariul minim
brut pe economie, în vigoare la data încadrării în muncă precum şi
introducerea unităţilor protejate autorizate pe lista celor care pot primi
credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru crearea de noi locuri de
muncă .
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil .
3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate
de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din
spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate - Plx 50/2014
doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al propunerii
legislative. Prin această iniţiativă legislativă se preconizează crearea unui

cadru legislativ propice pentru reglementarea termenului de dizabilitate pe
categorii specifice: intelectuală, senzorială, fizică şi funcţională , în vederea
corelării cu Legea asistenţei sociale nr.293/2011.În cadrul dezbaterilor cu
privire la expunerea de motive a intervenit doamna vicepreşedinte Podaşcă
şi a precizat că se abţine la exprimarea votului.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil .
4. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.3391/17.07.2006 privind activitatea de Voluntariat în România – Plx
58/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al
propunerii legislative. Prin această iniţiativă legislativă se preconizează
redefinirea noţiunii de voluntariat şi de activitate de interes
public,dezvoltarea şi încurajarea persoanelor de a presta activităţi de
voluntariat introducerea obligaţiei autorităţilor locale de a oferi sprijin
financiar şi logistic în derularea stagiilor de voluntariat, posibilitatea ca
minorii să poată desfăşura activitate de voluntariat.
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.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx
60/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al
proiectului de lege. Prin proiect se preconizează o nouă definire a
punctajului anual care va implica modificarea cuantumului pensiei,
reducerea stagiului complet de cotizare la 33 ani pentru femei şi reducerea
stagiului minim de cotizare în specialitate de la 20 ani la 15 ani pentru femei
şi bărbaţi .
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil .
6. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap - Plx 62/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de
reglementare al proiectului de lege. Iniţiatorii au în vedere îmbunătăţirea
calităţii serviciilor, concretizate în introducerea obligativităţii evaluării şi
reevaluării la domiciliu a persoanelor cu handicap, nedeplasabile precum şi
actualizarea periodică a ordinului emis de autorităţile administraţiei publice
centrale, prin care se stabilesc criteriile medicopsihosociale pentru
înacadrarea în grad şi tip de handicap.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil

7. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului
Poporului – Plx 14/2014 doamna preşedinte a prezentat obiectul de
reglementare al proiectului de lege. Iniţiatorul propune modificarea legii în
sensul prevederii posibilităţii de a recomanda candidaţi pentru funcţia de
Avocat al Poporului numai pentru grupurile parlamentare ale opoziţiei, nu
pentru toate grupurile parlamentare, aşa cum se prevede în prezent. 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 Dalca vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă – vicepreşedinte
domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, 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 Viorica Marcu, doamna deputat Pană
Adriana Doina şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora.
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