
1

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Nr. 27/476/29 ianuarie2002

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale

Nr.25/561/29 ianuarie 2002

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

În urma reexaminării proiectului de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în şedinţa comună din 28
inauarie 2002, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale, propun ca acesta să fie modificat şi supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 Art.39. - Dacă o instanţă judecătorească
competentă admite plângerea înaintată de o
persoană ce se consideră discriminată după
criteriul de sex, pe baza faptelor care permit a
se presupune existenţa unei discriminări,
persoana fizică şi/sau juridică chemată în
instanţă sub această învinuire va trebui să
dovedească cu probe faptul că nu a încălcat
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în
sensul prezentei legi.

Se propune eliminarea textului şi
renumerotarea articolelor în continuare.

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi

Pentru necesitatea aplicării regulilor
generale privind probaţiunea în actele de
procedură juridică. S-a considerat totodată,
că menţinerea art.39 atât în forma iniţială,
cât şi în forma aflată în raportul comun al
comisiilor depus în 11 dec. 2001 (poziţia
24 � amendamente admise), ar încălca un
principiu fundamental al jurisdicţiei interne
şi europene referitor la prezumţia de
nevinovăţie.
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2 Articolul 41, alineatul (3)
(3) Valoarea prejudiciului va fi stabilită cu
probe de către angajat.

Se propune ca art.41 să devină art.37 şi
reformularea textului alin.(3) după cum
urmează:
�(3) Valoarea prejudiciului va fi stabilită
potrivit legii.�

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi

Pentru trimitere la legislaţia comună
existentă în materia acoperirii daunelor pe
care le suferă persoanele angajate în
temeiul prezentei legi.
Comisiile păstrează forma rezultată în
raportul comun depus în 11 dec. 2001,
poziţia 26 - amendamente admise.

    PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,
SMARANDA DOBRESCU NICOLAE PĂUN

Întocmit, Întocmit,
Expert Sorina SZABO Consilier Aurel ZAMFIRESCU

Consilier Onesia BABEŞ
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