PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/ 268/ 11.05.2011

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din perioada 03 - 05 mai 2011

În

proiectul ordinii de zi din perioada 03 - 05 mai 2011, au fost înscrise

următoarele puncte:
1.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii

nr.1/2011 privind educaţia naţională (PL.x172/2011);
2.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind statutul rezerviştilor

voluntari (PL.x 189/2011);
3.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare
reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori
inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă (Pl.x 125/2011).
Şedinţa a fost condusă alternativ de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora,
şi de doamna vicepreşedintă Cristina Ileana Dumitrache. Doamna preşedintă Cristina
Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de

lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa
a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Apărării Naţionale, domnul Mihai Vasile Ozunu, secretar de stat, domnul Mihai Dănilă,
consilier juridic şi domnul Florin Vasile, consilier juridic,

iar din partea Ministerului

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Viorica Pavlu, director Inspecţia Muncii.
La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative

privind

modificarea

Legii

nr.1/2011

privind

educaţia

naţională

(PL.x172/2011), Camera Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.45 din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul ca dispoziţiile alin. (6) ale acestui articol
să se aplice şi în cazul unităţilor de învăţământ primar, gimnazial sau liceal cu predare
în limba romană, în localităţile unde populaţia română este minoritară.
Doamna deputat Pető Csilla-Mária a precizat că Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011 conţine deja prevederile incluse în propunerea legislativă.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative (1 vot „împotrivă”, doamna deputat Pető Csilla-Mária).
La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege proiectului de Lege privind statutul rezerviştilor voluntari (PL.x 189/2011),
Camera Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legislativ
general pentru reglementarea statutului rezerviştilor voluntari, drepturile, obligaţiile,
modul de recrutare şi selecţie, precum şi modul de îndeplinire a serviciului militar de
către rezerviştii voluntari.
Domnul Mihai Vasile Ozunu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale, a arătat că, prin renunţarea la serviciul militar obligatoriu nu mai există
posibilitatea de a avea rezervişti pregătiţi, proiectul de Lege stabilind cadrul legislativ
necesar pregătirii rezerviştilor voluntari, începând cu anul 2014.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege (3 voturi „împotrivă”- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora,
doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga,
restul „pentru”).
La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2011 privind
administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31
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decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, (PL.x 195/2011), Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri
privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajator
inspectoratelor teritoriale de muncă, până la data de 31 decembrie 2010, precum si
modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, în sensul că pentru o mai buna organizare a sistemului de
şomaj, fără a se afecta drepturile pentru această categorie de beneficiari, se redefinesc
noţiunile de asigurat, stagiul de cotizare, precum şi indemnizaţia de şomaj. Urgenţa
reglementării este motivată de necesitatea stabilirii cadrului instituţional necesar
recuperării, la bugetul de stat, a creanţelor bugetare, restante de la angajatorii care
datorează sume cu titlu de comision, în baza Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de
protecţie a persoanelor încadrate în muncă, act normativ care a fost abrogat începând
cu data de 1 februarie 2011.
Doamna Viorica Pavlu, director Inspecţia Muncii, a precizat că modalităţile de
rezolvare propuse în cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, generează riscul
prescrierii unor debite, pentru că răspunderea administrării acestora revine Inspecţiei
Muncii iar executarea creanţelor este realizată de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, fiind nevoie de mai multe proceduri pentru transferul dosarelor între cele două
instituţii, domnia sa arătând că se evidenţiază nevoia ca întreaga procedură să rămână
în răspunderea unei singure instituţii (în speţă Inspecţia Muncii sau Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală).
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative (3 voturi „împotrivă”- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora,
doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga,
restul „pentru”).
Pentru zilele de 04 şi 05 mai 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire
la legislaţia din domeniul violenţei în familie.
În perioada 03 – 05 mai 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna
deputat Cristina Ancuţa Pocora - preşedinte, doamna deputat Ileana Cristina
Dumitrache - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte,
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doamna deputat Pető Csilla-Mária, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar,
doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat
Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul
deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul
deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
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