PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr.4c-17/566/21.09.2015

pentru femei şi bărbaţi

SINTEZA
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)

1. La dezbaterea proiectului de Lege privind stimularea participării la
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate
(PLx. 548/2015) domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare.
Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie publică şi
administrarea teritoriului

care sunt sesizate în fond, Camera Deputaţilor

fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege ,
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ.
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) domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare.
Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială

care este sesizată în fond, Camera

Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat
proiectul de lege, expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului
Legislativ.
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) domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Comisia

a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat

propunerea

legislativă, expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ .
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) domnul preşedinte a prezentat obiectul de

reglementare. Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi
transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în
fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Membrii Comisiei au
examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, avizul favorabil al
Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului.
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)

domnul preşedinte a prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost
sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă
şi protecţie socială care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor fiind
Cameră decizională. Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă,
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ.
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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