PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/313/30.05.2011

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din perioada 17 - 19 mai 2011

În

proiectul ordinii de zi din perioada 17 - 19 mai 2011, au fost înscrise

următoarele puncte:
1.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind restituirea sumelor

reţinute în mod abuziv persoanelor fără copii (PL.x282/2011);
2.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea OUG

nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 319/2011);
3.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale (Pl.x 318/2011);
4.

Dezbaterea

şi

avizarea

propunerii

legislative

privind

modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x320/2011);
5.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.16

alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu
handicap (PL.x 267/2011);

6.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea art.9,

art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), art.23, art.II alin.(1) şi alin.(2) şi abrogarea art.21 din
Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744/2 nov.2009 (Pl.x 276/2011).
Şedinţa a fost condusă alternativ de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora
şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. 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
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Georgeta Jugănaru – director, doamna
Adriana Vlad – consilier, doamna Anna-Maria Neagoe – consilier şi doamna Anca Roxana Ilie – consilier.
La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative privind restituirea sumelor reţinute în mod abuziv persoanelor fără copii
(PL.x282/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea legislativă

are ca obiect de reglementare restituirea sumelor

reţinute în mod abuziv persoanelor fără copii şi care au intrat sub incidenţa Decretului
nr.1086/1966 privind majorarea impozitului pe veniturile persoanelor fără copii.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative (1 vot „împotrivă ”, doamna deputat Carmen Axenie şi o
„abţinere”, doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, restul voturilor fiind „pentru”).
La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, propunerii
legislative privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 319/2011),
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu un
nou alineat, alin. (11).
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat
că Guvernul nu susţine propunerea legislativă, aceasta rămânând fără obiect.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a
propunerii legislative.
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La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 318/2011),

Camera

Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al
art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, în sensul reducerii cu 2 ani a vârstei standard de pensionare, pentru femeile
care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut şi crescut cel puţin până
la vârsta de 10 ani un copil cu handicap.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat
că Guvernul nu susţine propunerea legislativă, aceasta rămânând fără obiect.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a
propunerii legislative.
La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148 din
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noiembrie

2005

privind

susţinerea

familiei

în

vederea

creşterii

copilului

(Pl.x320/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.1 şi 5 din
OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în sensul ca
beneficiarul indemnizaţiei prevăzute de ordonanţa de urgenţă să poată fi bunica sau
bunicul pensionar, indemnizaţia lunară fiind in această situaţie echivalentă salariului
minim pe economie.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat
că Guvernul nu susţine propunerea legislativă¸ arătând că bunicii nu sunt reprezentanţii
legali ai copilului şi, de asemenea, precizând că indemnizaţia pentru creşterea copilului
este un drept individual care este în directă legătură cu statutul de salariat al
beneficiarului,

prevederile propunerii legislative fiind în contradicţie cu prevederile

Directivei 96/34/CEE/1996 privind acordul cadru referitor la concediul pentru creşterea
copilului încheiat de UNICE, CEEP şi CES.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a
propunerii legislative (1 vot „împotrivă”, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache,
restul voturilor „pentru”)
La al cincilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006
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privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap (PL.x 267/2011), Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea lit.e) a alin.(2) al
art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în vederea asigurării
accesului la educaţie pentru persoanele cu handicap, , indiferent de vârstă.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reprezentanţii săi, a precizat
că Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege sub rezerva însuşirii propunerilor şi
observaţiilor din punctul de vedere al Guvernului, pe care le va transmite Comisiei
sesizate în fond.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
La al şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative privind modificarea art.9, art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), art.23, art.II
alin.(1) şi alin.(2) şi abrogarea art.21 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.744/2 nov.2009 (Pl.x 276/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată,
urmărindu-se ca locuinţele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor
specialişti din învăţământ şi sănătate să poată fi vândute, în anumite condiţii, titularilor
contractelor de închiriere.
Prin OUG nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe s-a reglementat situaţia invocată, propunerea
legislativă rămânând fără obiect.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a
propunerii legislative.
Pentru zilele de 18 şi 19 mai 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire
la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi lupta împotriva violenţei asupra
femeilor şi violenţa în familie.
În perioada 17 - 19 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 Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna
deputat Lucia-Ana Varga.
A absentat domnul deputat Florin–Ciprian Luca.

PREŞEDINTĂ
Cristina Ancuţa POCORA
SECRETAR
PETŐ Csilla-Mária

Intocmit
Lucia Cornelia LEPADATU
Consilier parlamentar
Cristina CONSTANTIN
Expert parlamentar
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