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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA

lucrărilor comisiei din data de 28 noiembrie 2001

Ieri, 28 noiembrie 2001, au avut loc lucrările Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având înscrise pe ordinea de zi -

aprobată în unanimitate - următoarele iniţiative legislative:

1.  Proiectul de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului penal.

La lucrări au participat 14 deputaţi, fiind absenţi: domnii deputaţi Filip

Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat

Tiberiu Ovidiu Muşetescu fiind membru al Guvernului.

La punctul 1 al ordinii de zi, au avut loc discuţii generale în şedinţă comună cu

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, precum şi dezbaterea primelor

cincisprezece articole din proiectul de lege. La şedinţă a participat din partea

iniţiatorului - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale - dl. Dumitru Bazac, director

adjunct al Direcţiei pentru egalitate de şanse din cadrul ministerului menţionat.

Deputaţii din cele două comisii reunite au propus şi adoptat o serie de amendamente

atât de fond, cât şi de formă, menite să confere o mai mare claritate textului iniţial şi

să-l coreleze cu legislaţia în vigoare.
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Reprezentantul iniţiatorului, dl. director adjunct Dumitru Bazac, a subliniat că

promovarea acestui proiect de lege de către Guvern a avut în vedere necesitatea

imperioasă a armonizării legislaţiei interne cu legislaţia europeană în materie de

egalitate de şanse şi a incorporării în aceasta a tuturor rezoluţiilor şi directivelor

Consiliului Europei şi a recomandărilor Comisiei Europene pentru Egalitate de Şanse.

În cadrul dezbaterii pe articole, d-na deputată Ivănescu a propus amendarea

alin.(1) al art.1, prin introducerrea sintagmei "şi tratament" în textul iniţial. Textul

modificat a căpătat următoarea redactare:" (1) - Prezenta lege reglementează măsurile

pentru promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, în vederea

eliminării discriminării directe şi indirecte după criteriul de sex în toate sferele vieţii

publice din România." Amendamentul - ca şi art.1 în ansamblul său - a fost adoptat cu

majoritate de voturi de către membrii celor două comisii reunite, urmând ca să se facă

toate modificările de corelare  în textul iniţiativei legislative. În continuare, după

respingerea unui amendament de redactare al dlui deputat Marton Arpad la art.1, au

fost însuşite de plenul comisiilor reunite, cu unanimitate de voturi, articolele 2 şi 3 în

forma lor iniţială.

Dl deputat Buzatu a propus un amendament de restructurare a textului iniţial,

prin transformarea art.5 iniţial în art.4, urmând ca art.4 să devină art.5. Amendamentul

a fost acceptat cu unanimitate de voturi de către deputaţii prezenţi. Aceştia au adoptat

- cu unanimitate de voturi - o reformulare a alineatului (1) din art.4, ca urmare a unui

amendament al dlui deputat Marton Arpad de eliminare a sintagmei de început "în

conformitate cu prezenta lege". Astfel, textul alin.1 al art.4 a devenit: "(1) - Este

interzisă discriminarea directă sau indirectă, după criteriul de sex." Totodată,

alineatul 2 al articolului 4 din textul iniţial a devenit alin.1 al articolului 11. În forma

modificată de amendamentele acceptate, articolul 4 al proiectului de lege a fost votat

în unanimitate.
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La art.5, dl deputat Buzatu a propus un alt amendament de eliminare a

sintagmei "verbal şi corporal" din textul iniţial al punctul c) al art.5 - care a fost

adoptat cu majoritate de voturi. Odată acest amendament votat, a devenit caducă o

altă propunere de amendare aparţinând d-lui deputat Mărăcineanu - ce viza

introducerea în acelaşi alineat a sintagmei "acte materiale nedorite", pentru definirea

comportamentului caracteristic hărţuirii sexuale a unei persoane de către o alta. Au

mai fost respinse alte amendamente de reformulare al aceluiaşi punct c) din art.5 -

dintre care unul a aparţinut dlui deputat Codrin Ştefănescu, iar celălalt dlui deputat

Mircea Costache. Membrii celor două comisii reunite au adoptat cu unanimitate de

voturi amendamentele propuse de dl deputat Buzatu - de eliminare a punctelor e), f) şi

g) din textul iniţial al articolului 5, considerând că acestea reiau definiţiile unor

termeni din legislaţia muncii precum "angajat" şi "angajator".

Apoi deputaţii celor două comisii au votat în unanimitate capitolul I din

proiectul de lege, cu modificările aduse articolelor din textul iniţial.

La art.6, deputaţii au propus mai multe amendamente de reformulare sau de

fond. Astfel, a fost însuşit - cu unanimitate de voturi - de plenul celor două comisii

amendamentul dlui deputat Buzatu de eliminare a sintagmei de început a alin.1 din

art.6 - "în sensul prezentei legi". A fost adoptat, de asemenea, cu unanimitate de

voturi amendamentul dlui Kerekes Karoly de modificare a punctului e) din alineatul 1

al art.6, prin inserarea termenului "profesional", punctul respectiv devenind: "e)

promovare la orice nivel ierarhic profesional;". Au fost respinse, neîntrunind

majoritatea necesară, două amendamente aparţinând dlui deputat Marton Arpad şi,

respectiv, dlui deputat Codrin Ştefănescu.

La art.7, a fost modificat cu unanimitate de voturi - printr-un amendament

aparţinând dnei deputate Ivănescu - textul iniţial al alin.1 prin adăugarea sintagmei "şi

tratament". Textul a căpătat redactarea: "(1) - Angajatorii sunt obligaţi să asigure

egalitatea de şanse şi tratament  între angajaţi, femei şi bărbaţi�", păstrându-se restul
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textului iniţial din proiectul de lege. A căzut la vot propunerea de reformulare a

textului iniţial venită din partea dlui deputat Marton Arpad, ulterior articolul 7 - în

forma amendată - fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

La propunerea dlui deputat Cherescu, a fost eliminat - cu unanimitate de voturi

- din textul iniţial al legii articolul 8, în întregime, urmând ca restul articolelor să se

renumeroteze. Membrii celor două comisii au considerat că prevederile acestuia se

regăsesc la art.13 din proiectul de lege.

Dl deputat Barbu a propus un amendament de eliminare a sintagmei "în

măsură mai mare" din textul iniţial al alin.1 al art.9, acesta devenind după corelarea

cu amendamentele votate anterior:

"(1) - Constituie discriminare, interzisă în conformitate cu art.4, alin.1, utilizarea de

către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în

legătură cu o relaţie de muncă,�"; restul textului iniţial a fost însă menţinut. În forma

sa amendată, art.9 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Şi art.10 a fost adoptat tot

cu unanimitate de voturi, dar în forma iniţială.

Conform amendamentului adoptat la art.4, alin.2 reformulat  din respectivul

articol a devenit alin.1 al art.11, iar alin.1 din textul iniţial a devenit alin.2.

Amendamentul acesta a fost însuşit de plenul comisiilor reunite cu unanimitate de

voturi, în redactarea următoare: "Art.11 (1) - Este interzisă discriminarea directă sau

indirectă, după criteriul de sex."

La art.12 a fost efectuată corelarea cu amendamentele prezentate anterior,

înlocuindu-se din textul iniţial referirea la art.5 cu referirea la art.4. Prin consensul

membrilor celor două comisii reunite, a fost eliminat art.13 din cuprinsul capitolului

II iniţial, urmând ca acesta sa fie inserat in capitolul VI din textul iniţial al proiectului

de lege.
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La propunerea dlor deputaţi Marton Arpad şi Pavel Cherescu a fost eliminat din

textul iniţial art.14 în întregime, considerându-se că acesta se regăseşte în articolul 37.

Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Deputaţii au votat art.15 - ca şi capitolul II din proiectul de lege, în

integralitatea lui - din proiectul de lege cu majoritate de voturi.

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege vor continua în şedinţa următoare a

celor două comisii reunite.

Propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi - dezbătută în şedinţa

separată a comisiei - a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi, în forma sa

iniţială.

PREŞEDINTE

Nicolae Păun

Întocmit:  exp.  Gheorghiu Valentin-Laurenţiu


