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Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr.4c-17/1011/17.10.2016

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 4 octombrie 2016

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 4 octombrie 2016, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor propuneri legislative şi proiecte de lege:
1. Proiect de lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003
privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PLx. 327/2016)
2. Proiect de lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea
nr.53/2003 Codul Muncii (PLx. 350/2016)
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
(PLx. 362/2016)

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 majoritate de voturi.

1. La dezbaterea proiectului de lege privind completarea art.23 din
Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie
( PLx. 327/2016) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul
de reglementare. Inițiativa legislativă reglementează întărirea mijloacelor
de protecţie a victimelor,

propune elaborarea unui manual pentru

investigaţiile privind violenţa domestică , ce va servi drept suport pentru
poliţişti şi procurori.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui raport preliminar de admitere în forma adoptată
de senat.

2. La dezbaterea proiectului de lege pentru modificarea alin.(1) al
art.139 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii (PLx. 350/2016) a luat
cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.
Inițiativa legislativă are ca obiect declararea zilei de 1 iunie ca zi de
sărbătoare legală în care nu se lucrează.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

3.

La

dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii

nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale (PLx. 362/2016) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a
prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă reglementează
situaţiile de discriminare apărute între persoanele pensionate după anul 2000
şi cele pensionate în baza Legii nr.3/1977.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi:doamna
deputat Liliana Mincă – preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalca –
vicepreşedinte, doamna deputat Marcu Viorica – vicepreşedinte, domnul
deputat Firczak Gheorghe – secretar, doamna deputat Podaşcă Gabriela
Maria – vicepreşedinte, , doamna deputat Pană Adriana Doina , domnul
deputat Molnar Zsolt şi domnul deputat Gheorghe Florin.

Au absentat: domnul deputat Marcoci Vlad – secretar ,domnul deputat
Ludovic Orban, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, doamna deputat
Paul Maria Andreea şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora.
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