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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA

lucrărilor comisiei din data de 5 decembrie 2001

Ieri, 5 decembrie 2001, au avut loc lucrările Comisiei pentru

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având înscrisă

pe ordinea de zi - aprobată în unanimitate continuarea dezbaterilor - în

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială - pe

articole la Proiectul de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi

bărbaţi.

La lucrări au participat 13 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat

Victor Babiuc din Grupul parlamentar al PNL, precum şi domnii deputaţi

Filip Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul parlamentar al

PSD, dl deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu fiind membru al Guvernului.

         La şedinţă au participat din partea iniţiatorului - Ministerul Muncii şi

Solidarităţii Sociale - dna Daniela Semenescu - Director al Direcţiei pentru

egalitate de şanse din cadrul ministerului menţionat, precum şi dl. Dumitru

Bazac, director adjunct al aceleiaşi direcţii. Deputaţii din cele două comisii

reunite au propus şi adoptat o serie de amendamente atât de fond, cât şi de

formă la capitolele III-VII, menite să confere o mai mare claritate textului

iniţial şi să-l coreleze cu legislaţia în vigoare.



2

2

          Au continuat dezbaterile pe articole de la articolul 16 din capitolul III

al proiectului de lege. Articolul amintit a fost adoptat de membrii celor două

comisii reunite în forma sa iniţială. La articolul 17, în urma acceptării - cu

majoritate de voturi - a două amendamente de reformulare a textului -

aparţinând dlui deputat Tokay şi dnei deputate Dobrescu, acesta a devenit:

"Art.17 - Ministerul Educaţiei şi Cercetării va promova acele manuale

şcolare, cursuri universitare, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice

care să nu cuprindă aspecte de discriminare între sexe şi stereotipuri

comportamentale negative, în ceea ce priveşte rolul femeilor şi al bărbaţilor

în viaţa publică şi familială." Apoi articolul 18 a fost votat în forma sa

iniţială.

Dna deputată S. Dobrescu a propus - la art.19 - un amendament de

înlocuire a sintagmei "îngrijirile de sănătate" cu "servicii medicale";

amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi. În continuare, deputaţii

au adoptat cu majoritate de voturi articolele 20, 21, 22  şi 23 în forma lor

iniţială.

Printr-un amendament propus de dna deputată M. Mândrea şi votat cu

majoritate a fost modificat substanţial alin.1 din art.24, care a devenit:

"Art.24 - (1)  Pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între

femei şi bărbaţi, în sensul prezentei legi, autorităţile publice, centrale şi

locale vor adopta măsuri stimulative de reprezentare echitabilă şi echilibrată

a femeilor şi bărbaţilor în cadrul autorităţilor de competenţă ale

partenerilor sociali.". Alineatul 2 al aceluiaşi articol a fost eliminat din

textul iniţial - potrivit propunerii de amendare a dlui deputat P.Cherescu - cu

majoritate de voturi. Articolul 24 în forma amendată, precum şi capitolul IV,

în ansamblul său, au fost adoptate apoi cu majoritatea voturilor celor

prezenţi.
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Titlul iniţial al capitolului V din proiectul de lege a fost modificat cu

majoritate de voturi - la propunerea de amendare venită din partea

doamnelor deputate S. Dobrescu şi M.Mândrea - şi a devenit: "Capitolul V -

Autorităţile publice abilitate cu controlul aplicării legislaţiei privind

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi". În context, dna deputată P.

Ivănescu a propus un amendament prin care să se prevadă în lege înfiinţarea

unui organism guvernamentral pentru controlul legislaţiei în domeniul

egalităţii de şanse şi a elaborării unei politici unitare în domeniu.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi. Motivându-şi

amendamentul de modificare al titlului cap.V, dna deputată M. Mândrea a

subliniat că este anticonstituţional ca guvernul să controleze legislaţia din

domeniul amintit şi că elaborarea unor politici şi legi coerente pentru

asigurarea egalităţii de şanse incumbă Parlamentului român, care - potrivit

modelelor din majoritatea parlamentelor europene - trebuie să înfiinţeze, în

primă urgenţă, o comisie specială pentru garantarea egalităţii de şanse între

femei şi bărbaţi. Totodată, dna deputată a menţionat că va face personal

demersuri în acest sens la conducerea Camerei Deputaţilor.

Tot la acelaşi articol 25, dna deputată S.Dobrescu a propus eliminarea

punctului c), amendament care a fost adoptat de membrii celor două comisii

reunite cu majoritate de voturi.

În continuare,, art.26 şi art.27 au fost adoptate în forma lor iniţială, cu

majoritate de voturi.

A fost adoptat un amendament de corelare al textului art.28 cu art.26 -

la propunerea dnei deputate S. Dobrescu - înlocuindu-se din sintagma

"prevederilor prezentei legi" ultimele două cuvinte, după cum urmează:

"prevederilor art.26, lit.c)". În forma sa iniţială, art. 29 a fost adoptat cu

majoritate de voturi.
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După ce a fost respinsă cu majoritate de voturi o propunere de

eliminare a art.30 în întregime, deputaţii din cele două comisii reunite au

votat în majoritate un amendament de redactare aparţinând dnei deputat

S.Dobrescu, care a reformulat articolul menţionat, după cum urmează:

"Art.30 - Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin direcţiile de sănătate publică

judeţene şi a municipiului Bucureşti exercită controlul aplicării măsurilor de

respectare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sănătăţii, în

ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale şi calitatea acestora, precum şi

sănătatea la locul de muncă.".

În continuarea dezbaterilor, deputaţii au adoptat cu majoritate de

voturi, în forma lor iniţială, articolele 31, 32, 33 şi 34 din proiectul de lege în

discuţie.

La propunerea dnei deputate Böndi a fost modificat - cu majoritate de

voturi - titlul cap. VI, fiind înlocuit termenul "rezolvarea" cu

"soluţionarea", acesta devenind: "Capitolul VI - Soluţionarea sesizărilor,

reclamaţiilor şi plângerilor privind discriminarea după criteriul sexului".

Aceeaşi modificare a fost adoptată şi la alin.2 din art.35. A fost votat cu

majoritate amendamentul dlui deputat A. Mărăcineanu, care a reformulat, în

parte articolul 13 iniţial din proiect, urmând ca acesta să devină alineatul 1

din art.35. Începutul alineatului 1 din textul iniţial al art.35 a căpătat

redactarea următoare: "(1) - "Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se

consideră discriminaţi după criteriul de sex, să formuleze

sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este

direct implicat (�)". În forma sa amendată, articolul 35 a fost votat în

majoritate, ca şi articolul 36 în forma sa iniţială.

La propunerea dlui deputat G.Tokay, art.37 a fost eliminat din

cuprinsul legii, cu majoritate de voturi, urmând ca textul acestuia să devină
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articolul 14 într-o formă modificată, iar articolele din proiectul de lege iniţial

să se renumeroteze. Astfel, art.14 a căpătat următoarea formă finală: "Art.14

- Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală, de către

angajator, a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea

persoanei angajate care a înaintat o sesizare/reclamaţie la nivelul unităţii

sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art.35, alin.2, la

instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor

prezentei legi, după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu

excepţia unor motive întemeitae şi fără legătură cu cauza."

Articolul 38 a fost adoptat în forma sa iniţială, cu majoritate de voturi.

La propunerea dlui deputat E. W. Wittstock, a fost eliminată sintagma

"cu probe", din cuprinsul art.39 - amendamentul fiind însuşit de membrii

celor două comisii cu unanimitate de voturi. De asemenea, a fost inserată la

începutul art.39, sintagma "în principiu", printr-un amendament al dlui

deputat G. Tokay, care a fost votat cu majoritate. Textul modificat a căpătat

redactarea următoare: " Art.39 - Dacă o instanţă judecătorească competentă

admite, în principiu, plângerea înaintată de o persoană (�)", restul textului

păstrându-se neschimbat.

Dl deputat P. Cherescu a propus eliminarea alin.1din art.40,

considerând că alineatul respectiv reia, de fapt, prevederi din dreptul comun.

Amendamentul a fost votat cu majoritate de voturi, urmând ca articolul 40 să

aibă un singur alineat - care va fi fostul alin.2.

La art. 41, alin.3 a fost însuşit de membrii celor două comisii reunite

amendamentul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care a reformulat

textul iniţial, după cum urmează: "(3) - Valoarea prejudiciului va fi stabilită

conform legii."
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La propunerile domnilor deputaţi G. Tokay şi A. Mărăcineanu - votate

cu majoritate - a fost modificat alin.3 al art.42, acesta devenind:

"(3) - Sindicatele şi organizaţiile neguvernamentale care au calitatea

să asiste în justiţie persoanele discriminate, întreprind acţiunea în mod

gratuit, atunci când sunt solicitate de către acestea." În forma amendată,

art.42, precum şi  cap.VI din proiectul de lege au fost adoptate cu majoritate

de voturi.

De asemenea, au fost votate articolele 43 şi 44 în forma lor iniţială cu

majoritate de voturi.

La propunerea dlui deputat N. Păun a fost eliminat - cu unanimitate de

voturi - alin.2 din art.45, acesta fiind redundant.

A fost reformulat - la propunerea dlui E.W. Wittstock - art.46, după

cum urmează: "Art.46 - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data

publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I."

          În finalul dezbaterilor, capitolul VII, în ansamblul său, şi proiectul de

lege în forma amendată a fost votat de majoritatea membrilor celor două

comisii.

SECRETAR

                                       Mihaela Muraru-Mândrea

Întocmit: exp. Gheorghiu V. Laurenţiu


