PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 4c-17/565/21.09.2015

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 16 septembrie 2015

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 16 septembrie 2015, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative:
1. Proiect de Lege privind stimularea participării la învăţământul
preşcolar

a

copiilor

provenind

din

familii

dezavantajate

(PLx. 548/2015)
2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) şi (4) ale art.1 din Legea
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx. 550/2015)
3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , publicată în
Monitorul

Oficial,

Partea

I

nr.852

din

20

decembrie

2010

(PLx. 551/2015)
4. Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă
(PLx. 559/2015)

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 569/2015).
Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalca, care
a declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi,
acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.

1. La dezbaterea proiectului de Lege privind stimularea participării la
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate
(PLx. 548/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de
reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare clarificarea
cadrului legislativ în vederea stabilirii principiului acordării, la nivel
judeţean şi local, de beneficii sub forma de tichete sociale din bugetele
locale, in vederea creşterii accesului şi prezenţei în învăţământul preşcolar a
copiilor dezavantajaţi .
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

2. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) şi (4)
ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
(PLx. 550/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de
reglementare. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
şi completarea art. 1 alin.(3) si (4) ale Legii nr.61/1993, în sensul acordării
alocaţiei de stat tinerilor cu nevoi speciale şi dupa vârsta de 18 ani, dar cel
mult până la împlinirea varstei de 26 de ani, care urmează cursurile
învătământului liceal, profesional sau în centre de educaţie incluzivă,
precum şi considerarea ca act doveditor în vederea asigurării continuităţii

plăţii şi a certificatului de încadrare în grad de handicap, în condiţiile în care
sunt nevoiţi a repeta anul şcolar.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

3.La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în
Monitorul

Oficial,

Partea

I

nr.852

din

20

decembrie

2010

(PLx.551/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de
reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
posibilităţii solicitării pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate şi a
pensiei anticipate parţiale potrivit art.51, în situaţia în care a fost pronunţată
o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni de corupţie şi serviciu,
precum şi recuperarea pensiei în situaţia în care persoana condamnată a
beneficiat de aceste drepturi şi retunarea sumelor primite, eşalonate pe o
perioada de 3 ani.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.

4. La dezbaterea propunerii legislative privind negocierile colective de
muncă (PLx. 559/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat
obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare
modalitatea acoperitoare în care lucrătorii au dreptul de a se asocia în
structuri sindicale care să le poată reprezenta interesele şi în egală măsură
reglementarea negocierilor colective de o maniera care să permită
desfaşurarea acestora, pe de o parte, şi o cât mai largă reprezentare a
salariaţilor în procesul de negociere pe de alta parte.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.

5.La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

(PLx.569/2015) a luat

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.
Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.2 alin.3
din lege , urmărindu-se stabilirea unui plafon maxim al indemnizaţiei pentru
creşterea copilului, în cazul opţiunii pentru concediu de creştere a copilului
de până la doi ani, la cel mult 1200 lei, respectiv în primul an plafonul
maxim ar fi stabilit la 6,8 ISR, iar în al doilea an la 2,4 ISR.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat
Ştefan Petru Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Podaşcă - vicepreşedinte, doamna
deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte, domnul deputat Firczak Gheorghe –
secretar, domnul deputat Vlad Marcoci – secretar, domnul deputat Zsolt
Molnar, doamna deputat Pană Adriana Doina .
Au absentat: doamna deputat Maria Andreea Paul , domnul deputat
Mircea Drăghici,

domnul deputat Gheorghe Florin,

domnul deputat

Ludovic Orban şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora.
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