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pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din data de 11 februarie 2014

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 11 februarie 2014, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative :
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 527/2013
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997
privind organizarea şi funcţionarea Avocatului Poporului -Plx 569/2013
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.35/1997privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului
Poporului - Plx 578/2013
4. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului
nr.504/2002 – Plx 658/2013
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.117/2013 privind modificarea si completarea Legii

educaţiei naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul
învăţământului - Plx 1/2014.
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 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.61/1993privind alocaţia de stat pentru copii – Plx
527/2013, doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al
propunerii legislative. Prin această iniţiativă legislativă se propune
creșterea cuantumului alocației de stat pentru copii, etapizat, până in anul
2016, de la 0,084 ISR la 0,4 ISR pentru asigurarea unor condiții mai bune
creșterea, îngrijirea și educarea copiilor. În cadrul dezbaterilor au luat
cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă şi domnul vicepreşedinte Ştefan
Dalca care au precizat vor vota favorabil această propunere legislativă care
este la fel cu cea iniţiată de dumnealor , în speranţa că majoritatea
parlamentară va da un vot în beneficiul copiilor, dovedind încă odată că nu
contează din ce parte a spectrului politic vin măsurile care să îmbunătăţească
viaţa copiilor. Este regretabil că această măsură nu a fost avizată favorabil
la şedinţele precedente doar pentru că , la data discutării propunerilor
legislative, iniţiatorii au fost membrii comisiei din partea PP-DD.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil .
2. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea Avocatului Poporului Plx 569/2013, doamna preşedinte a prezentat obiectul de reglementare al
propunerii legislative. Prin această iniţiativă legislativă se propune
îmbunătăţirea cadrului legislativ actual în sensul instituirii unui nou adjunct
al Avocatului Poporului care este specializat în drepturile cetăţenilor români
rezidenţi în străinătate. Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată .
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.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea
instituţiei Avocatului Poporului -Plx 578/2013, doamna preşedinte a
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin această

iniţiativă legislativă se propune îmbunătăţirea cadrului legislativ actual în
sensul instituirii dreptului cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, cu
domiciliul sau reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale în care au o
pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, de a adresa petiţii orale sau
scrise în limba minorităţii naţionale respective şi de a primi răspunsuri în
acea limbă .În cadrul discuţiilor au luat cuvântul domnul secretar Firczak şi
domnul deputat Molnar , susţinând avizarea favorabilă a propunerii
legislative.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil .
4. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea
Legii audiovizualului nr.504/2002 – Plx 605/2013, doamna preşedinte a
prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative. Prin această
iniţiativă legislativă se propune îmbunătăţirea cadrului legislativ actual în
sensul introducerii unor prevederi referitoare la protecţia persoanelor cu
handicap de auz pentru respectarea dreptului de acces la serviciile media
audiovizuale
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu
majoritate de voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil .
5. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea si
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor
măsuri în domeniul învăţământului – Plx 611/2013, doamna preşedinte a
prezentat obiectul de reglementare al proiectului de lege. Guvernul propune
prin acest proiect de lege completarea reglementărilor referitoare la structura
sistemului de învăţământ şi la mobilitatea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu
majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil .

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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