PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr.4c-17/895/17.05.2016

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 10 mai 2016

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 10 mai 2016, având pe ordinea de zi
dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege şi propuneri legislative:
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.352 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011 (PLx. 127/2016)
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea
nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PLx. 187/2016)
3. Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx. 190/2016)
4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (Plx. 192/2016)

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

propunerii legislative pentru modificarea

art.352 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(PLx. 127/2016) a luat
cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.
Iniţiatorul propune ca unităţile şcolare să poată încheia parteneriate prin care
elevii şi studenţii să poată testa opţiunile pentru viitoarea carieră.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

2.

La dezbaterea

proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
(PLx. 187/2016) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul
de reglementare. Proiectul de lege prevede ca tinerii care provin din sistemul
de protecţie socială specială, până la îndeplinirea vârstei de 26 de ani să
beneficieze de o majorare de 100% a cuantumului ajutorului social, iar
pentru cei fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, cuantumul ajutorului
social să fie majorat cu 200%.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.53
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(PLx.
190/2016) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de
reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea
unei pensii pe familie în cazul în care soţul şi soţia nu îndepliesc stagiul
minim de cotizare.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.

4. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 192/2016) a
luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.
Propunerea legislativă reglementează încadrarea în grupele de muncă I şi II a
persoanelor care nu au fost nominalizate în liste de unităţi angajatoare dar
pot dovedi activitatea cu adeverinţe întocmite pe documente verificabile.
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 Dalca – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă–
vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă – vicepreşedinte,
domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Gheorghe
Florin, domnul deputat Molnar Zsolt şi doamna deputat Pană Adriana Doina.
Au absentat: domnul deputat Ludovic Orban, domnul deputat Mircea
Gheorghe Drăghici, domnul deputat Marcoci Vlad – secretar, doamna
deputat Marcu Viorica – vicepreşedinte, doamna deputat Paul Maria
Andreea şi doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora.
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