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pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 17 decembrie 2015

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 17 decembrie 2015, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative:

1. Proiect de Lege privind reglementarea experienţei profesionale
(PLx.872/2015)
2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal
nr.210/1999 (PLx.873/2015)
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor ( Plx. 874/2015)

Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalcă, 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 reglementarea
experienţei profesionale (PLx.872/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte
şi a prezentat obiectul de reglementare. Prin proiect se propune echivalarea
ca experienţă în muncă şi în specialitate a exercitării funcţiilor de demnitate
publică asimilate miniştrilor şi secretarilor de stat.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

2. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii
concediului paternal nr.210/1999 (PLx.873/2015) a luat cuvântul domnul
preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Prin proiect se propune
mărirea duratei concediului paternal la 10 zile pentru a permite rezolvarea
unor probleme administrative care pot apărea la eliberarea documentelor
necesare identificării copilului nou născut.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( PLx. 874/2015) a luat
cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.
Iniţiatorii propun stimularea natalităţii prin acordarea unor indemnizaţii de
către autorităţi ale administraţiei publice locale, prin intermediul serviciilor
de asistenţă socială, sume acordate în limita prevederilor bugetele locale.

Astfel, iniţiativa legislativă propune sprijinirea din punct de vedere material
a familiilor în vederea creşterii copiilor, de la naştere până la vârsta de 2 ani.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

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