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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 20 şi 21 noiembrie 2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 noiembrie 2001 între orele 1500 �
1730 având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Proiect de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

AVIZARE
2. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române.
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2001

privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării
energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie.

Lucrările comisiei au fost conduse de dl deputat Dumitru Buzatu,
vicepreşedintele comisiei.

 Participă ca invitat d-na Adriana Ion � Expert � Direcţia pentru Relaţia cu
Parlamentul în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Dezbaterile au început cu analizarea proiectului de lege privind organizarea şi
funcţionarea Academiei Române, care a fost avizat favorabil, cu două amendamente
admise:

- la art.8 alin.(1) � formulat de către dl deputat Dumitru Buzatu, admis cu
unanimitate de voturi;

- la art.9 alin.(3) � formulat de către dl deputat Adrian Mărăcineanu, admis cu
unanimitate de voturi.

Per ansamblu, proiectul de lege a fost avizat cu majoritate de voturi (3 abţineri).
Discuţiile au continuat cu dezbaterea proiectului de lege aflat la punctul 3 al

ordinii de zi. Acesta a fost avizat favorabil, cu următoarele amendamente admise:
- la art.2 � formulat de d-nii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu, admis cu 9

voturi pentru şi unul împotrivă;
- la art.3 � formulat de d-nii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu, admis cu 9

voturi pentru, 3 împotrivă;
- la art.4 - formulat de d-nii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu, admis cu 9

voturi pentru, unul împotrivă şi o abţinere;
- la art.5 � formulat de dl deputat Dumitru Buzatu, admis cu unanimitate de voturi;
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- la art.6 - formulat de d-nii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu, admis cu 9
voturi pentru şi o abţinere.

Per ansamblu, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor
necesare furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie a fost avizat
cu 9 voturi pentru şi o abţinere.

Dezbaterea asupra proiectului de lege înscris la punctul 1 pe ordinea de zi a fost
amânat pentru şedinţa din 21 noiembrie 2001.

În ziua de 21 noiembrie 2001 comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 0930 �
1230 având pe ordinea de zi proiectul de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi.

Precizăm că acest proiect de lege a fost trimis spre examinare pe fond în
vederea elaborării unui raport comun împreună cu Comisia pentru drepturile omului,
culte şi problemele minorităţilor naţionale.

La solicitarea Comisiei pentru drepturile omului, Biroul Permanent al Camerei
Deputaţilor a aprobat prelungirea termenului de depunere a raportului comun până pe
data de 6 decembrie 2001, şi în consecinţă, cele două comisii au acceptat ca să discute
separat eventualele amendamente, urmând ca miercuri, 28 noiembrie, orele 11.30, să
se reunească în şedinţă comună pentru începerea dezbaterilor pe articole a proiectului
de lege mai sus menţionat.

Lucrările sunt conduse de către dl deputat Dumitru Buzatu � vicepreşedinte
comisie.

Au participat ca invitaţi:
- d-na Daniela Semenescu - Directorul Direcţiei egalitate de şanse în cadrul

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
- d-na Adriana Ion � Expert � Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul în cadrul

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
D-na Daniela Semenescu arată că proiectul de lege mai sus menţionat face parte

din planul de acţiune al programului de guvernare pe 2001-2004 în domeniul denumit
Piaţa muncii. Proiectul de lege instituie o serie de norme juridice referitoare la
problematica drepturilor femeii şi a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, în strânsă concordanţă cu prevederile juridice internaţionale ratificate de
România.

Prin acest proiect de lege s-a urmărit transpunerea în legislaţia română a unor
directive ale Consiliului Europei şi ale Comisiei Europene privind egalitatea de şanse,
interzicerea discriminării directe şi indirecte după criteriul de sex în domeniile vieţii
sociale, instituirea modalităţilor de rezolvare a sesizărilor şi desemnarea autorităţilor
publice responsabile cu implementarea legii.

De asemenea, proiectul de lege stabileşte obligaţiile angajatorilor pentru
asigurarea egalităţii de şanse între angajaţi, sancţiunile pentru faptele de încălcare a
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prevederilor legii, precum şi desemnarea autorităţilor publice care constată faptele ce
constituie contravenţie şi aplică amenzile corespunzătoare.

Proiectul de act normativ mai sus menţionat reprezintă o contribuţie importantă
la procesul de realizare şi de menţinere a coeziunii sociale şi de armonizare a
legislaţiei naţionale cu cea a spaţiului comunitar european.

Dl deputat Gheorghe Barbu consideră că trebuie reanalizată problema legată de
sarcina probei, întrucât, aşa cum este ea reglementată în lege apreciază ca fiind
împotriva principiilor juridice, întrucât dovada existenţei unui fapt se face de către cel
care o invocă.

În replică, d-na director Daniela Semenescu precizează că în dreptul muncii se
prevede ca angajatorul să aducă probe că nu încalcă legea, acelaşi lucru fiind conţinut
şi într-o directivă a Uniunii Europene.

D-na deputat Bondi Gyongyike întreabă de se ce regăseşte în acest proiect
hărţuirea sexuală exercitată la locul de muncă, întrucât ea se întâlneşte şi în afara
locului de muncă.

Dl deputat Gheorghe Suditu este interesat dacă la elaborarea acestui proiect de
lege s-a făcut o corelaţie cu prevederile Codului muncii.

Dl deputat Dumitru Buzatu consideră că trebuie revăzută structura proiectului
de lege şi în acelaşi timp, că ar fi foarte bine ca membrii comisiei să intre în posesia
directivelor Comisiei Europene şi ale Consiliului Europei privind egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi.

D-na director Daniela Semenescu a spus că va pregăti mapa cu materialele
solicitate şi le va pune la dispoziţia membrilor comisiilor în timp util, spre a fi studiate
până la începerea dezbaterii pe articole a proiectului de lege.

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ambele zile a absentat dl
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă


	FOND
	AVIZARE
	PRESEDINTE,					SECRETAR,


