PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi

Nr. 37/427/29.11.2006

Sinteza
lucrărilor Comisiei din ziua
de 22 noiembrie 2006

Miercuri 22 noiembrie

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea
unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii (PLx862/2006).
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
art.85, alineatul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2005 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări prin Legea
nr.68/2006 (Plx836/2006).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (PLx794/2006).
4. Diverse probleme privind activitatea Comisiei.
Miercuri, 22 noiembrie 2006
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
La şedinţă au participat ca invitaţi:
- din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse (ANES): doamna
Maria Moţa, preşedintă; doamna Raluca Vărgălui, consilier;
- din partea Ministerului Apărării Naţionale: domnul maior Nenciu Paul,
consilier juridic; domnul colonel Vasile Ion, consilier financiar.
La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar
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din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste
instituţii(PLx862/2006).
Domnul maior Nenciu Paul a prezentat motivele care au stat la baza adoptării de
către Guvern a Ordonanţei, precum şi conţinutul acesteia. Astfel, domnia-sa a arătat că
acest act normativ are ca scop corelarea sistemului de salarizare din sistemul militar cu
cel al sectorului bugetar.
Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi ( 8
voturi pentru).
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a profitat de prezenţa invitaţilor pentru a le
pune câteva întrebări referitoare la aplicarea, în cadrul Ministerului Apărării, a
prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în
politica de personal, în cazul criteriilor la admiterea în învăţământul militar, la angajare,
având în vedere că au existat cazuri de discriminare bazată pe criteriu de sex.
Reprezentantul Ministerului Apărării, domnlul maior Nenciu Paul a precizat că se
află în pregătire modificarea legislaţiei şi că se va ţine cont de prevederile privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea art.85, alineatul 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
aprobată cu modificări prin Legea nr.68/2006 (Plx836/2006).
La şedinţă nu au fost prezenţi nici iniţiatorii nici reprezentantul Ministerului
Muncii, Solidarităţii şi Familiei.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.85 alin (1)
din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul scădeii limitei de
vârstă a şomerilor încadraţi în muncă pentru care angajatorii beneficiază de
subvenţionarea locurilor de muncă, de la 45 de ani la 40 de ani pentru bărbaţi ,
respectiv 35 de ani pentru femei.
Având în vedere avizul negativ al CES şi faptul că propunerea nu este susţinută
de Guvern, doamna deputată Olguţa Cocrea a propus respingerea acesteia.
Supusă la vot, propunerea legislativă a primit aviz de respingere, cu majoritate
de voturi ( 5 voturi „pentru” - doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată
Olguţa Cocrea; 2 voturi „împotrivă” – doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna
deputată Doina Dreţcanu; o „abţinere” – domnul deputat Sandor Tamas). Doamna
Cornelia Ardelean a motivat votul arătând că a votat pentru respingere nu datorită
scăderii vârstei pe care o prevede propunerea ci datorită faptului că se prevăd doar
facilităţi pentru angajatori.
La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de
lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi (PLx794/2006).
Invitată să prezinte proiectul de lege, doamna Maria Moţa, preşedinta ANES a
subliniat faptul că acesta are ca obiect de reglementare: respectarea cerinţelor Uniunii
Europene privind necesitatea implementării în regim de urgenţă a principiului egalităţii
de şanse între femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate, pentru a se asigura
dezvoltarea unei societăţi democratice şi tolerante, care să permită participarea tuturor
persoanelor, indiferent de sex, la viaţa publică din România; îmbunătăţirea unor
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prevederi ale legii, rezultate din aplicare; transpunerea deplină a acquis-ului în acest
domeniu, înainte de data integrării.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a prezentat amendamentele pe care
membrii Comisiei le-au adus proiectului de Lege, acestea aparţinând: doamnei
preşedintă Minodora Cliveti – PSD, doamnei vicepreşedintă Cornelia Ardelean – PC,
domnului vicepreşedinte Gheorghe Firczak – Minorităţi, doamnei deputate Doina
Dreţcanu – PSD, doamnei deputate Olguţa Cocrea – Independent, domnului secretar
Rus Ioan Aurel – PRM, domnului deputat Tamas Sandor – UDMR, doamnei deputate
FlorentinaToma- PSD.
Aceste amendamente au în vedere corelarea textelor şi detalierea, pentru mai
multă precizie, a directivelor europene transpuse.
Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate, atât pe articole – cu
amendamente, cât şi pe ansamblu (8 voturi pentru - doamna preşedintă Minodora
Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe
Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna
deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina
Marilena Toma).
La punctul Diverse din ordinea de zi, doamna Minodora Cliveti a adus în faţa
membrilor Comisiei propunerea domniei-sale, precum şi a doamnei deputate Monica
Octavia Muscă, de a se înfiinţa o subcomisie pentru egalitatea de şanse pentru copii.
Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a precizat că ar trebui o Comisie specială
pentru că problematica copilului este mult mai largă şi s-ar putea reuni, în acest mod
parlamentari din mai multe comisii din Senat şi Camera Deputaţilor, fără limitare la
egalitatea de şanse. Domnul secretar Ioan Aurel Rus a sprijinit această idee, pentru a
nu se produce interferenţă cu activitatea Comisiei pentru drepturile omului.
Concluzia a fost aceea că va trebui să se facă propuneri şi discuţii, în acest sens,
cu celelate comisii dar că nimic nu împiedică Comisia să aibă în vedere egalitatea de
şanse în procesul educaţional, sistemul de sănătate.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a nominalizat-o pe doamna Luminiţa
Gheorghiu, expert în cadrul Comisiei pentru a se ocupa cu această activitate.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a anunţat membrii Comisiei că Asociaţia
Pro-Democraţia derulează proiectul „Parlamentul Tinerilor” în colaborare cu Camera
Deputaţilor în zilele de 24 – 26 noiembrie, la care a fost desemnată, să participe
doamna Lucia-Cornelia Lepădatu, consilier parlamentar.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa.
In ziua de 22 noiembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea,
doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată
Florentina Marilena Toma.
Au absentat de la lucrări: domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată
Gabriela Creţu şi doamna deputată Mona Muscă.
PREŞEDINTĂ,
Minodora CLIVETI
SECRETAR,
Ioan Aurel RUS
Întocmit:
Lucia-Cornelia Lepădatu,
consilier parlamentar
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