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Luni, 31 martie 2014 au avut loc lucrările Subcomisiei pentru 

egalitate de tratament şi nediscriminare - din cadrul Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale - care au 

avut loc împreună cu Subcomisia pentru protecţia copilului din cadrul 

Comisiei pentru Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Lucrările şedinţei comune au avut pe ordinea de zi dezbaterea 

proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de bonă (PL-x nr. 

75/2014) al cărei iniţiator este doamna deputat Tamara Dorina Ciofu,  

preşedintă a Subcomisiei  pentru egalitate de tratament şi 
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nediscriminare şi vicepreşedintă a Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

Printre iniţiatorii propunerii legislative menţionate sunt şi 

domnii deputaţi Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, 

membri ai Comisiei pentru drepturile omului, precum şi domnul 

Dorel-Gheorghe Căprar - fost membru al Subcomisiei pentru egalitate 

de şanse şi tratament şi al Comisiei pentru drepturile omului. 

Din partea Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi 

nediscriminare au participat doamna deputat Tamara Dorina Ciofu şi 

domnul deputat Claudiu-Andrei Tănăsescu. De asemenea, au mai fost 

prezenţi o serie de reprezentanţi ai societăţii civile  care au luat parte la 

toate dezbaterile publice organizate  şi înainte de depunerea la Camera 

Deputaţilor a acestei iniţiative legislative. 

Întrucât Comisia pentru muncă şi protecţie socială este sesizată 

în fond pentru raportul la PL-x nr. 75/2014, proiectul având avize 

favorabile de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru egalitate de şanse pentru bărbaţi şi femei, Comisia pentru 

sănătate şi familie şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, membrii celor două Subcomisii reunite au dorit ca dezbaterea să 

aprofundeze beneficiile sociale ale sus-menţionatei propuneri 

legislative.  

Printre motivele prezente în expunere, iniţiatorii au subliniat 

necesitatea realizării unui sistem public standardizat prin adoptarea 
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unui proiect de lege care să permită construcţia unui model normativ 

de formare profesională în vederea constituirii reţelei publice de bone 

acreditate şi calificate care vor avea competenţe în oferirea  de servicii 

de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei, completate de o reţea 

de monitorizare pentru asigurarea calităţii serviciilor asigurate de 

bone.  

Cele două subcomisii au solicitat aprobarea amânării raportului 

final pentru un termen  care va fi stabilit de comun acord cu domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 
 

 
                                          Deputat Tamara Dorina CIOFU 
 

Preşedinta Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi 
nediscriminare 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA 
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