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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.__/

privind desemnarea unuireprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia

judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femeişi bărbaţi

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Avândîn vedere:

- Referatul de aprobare nr. 27991 /ebăo-W7. din_2%4,2._2020 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportulde specialitate 28053/2023-W din_!. 12 „2020 alDirecţiei Coordonare

Organizare;

- Avizul nr.
din ____.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
|
a
- Avizulnr.
din
2020 al Comisiei pentru învățământ, cultură,

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe;

- Avizul nr.
asistenţă socială și familie;

din _____2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate,

- Procesul verbalnr.
a voturilor,

din _____2020 al Comisiei speciale de numărare

În conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 202/ 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament

între femeişi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-

prevederile

Hotărârii

Guvernului

nr,

1.054/2005

pentru

aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului
Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femeişi bărbaţi, cu modificările şi

completările ulterioare;

.

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

Cod FP 07-06, ed. 2, vers. 0

HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se desemnează doamna/domnul
în calitate de
reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul

egalităţii de şanse între femeiși bărbaţi.

(2) Calitatea de membru al comisiei va înceta în cazul încetării mandatului de consilier
județean sau în cazulreînnoirii componenteicomisiei potrivit legislaţieiîn vigoare.
Art.2 Pe perioada mandatului, domnul/doamna

va beneficia de

toate drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în

vigoare.

Art.3 Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data comunicării.
Art.4 Prin grija Secretarului Generalal Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se
comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 şi, spre ştiinţă,
Agenţiei Judeţene pentru Plăţi și inspecţie Socială Ialomiţa și Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomița, urmând fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judeţului Ialomiţa,
Adrian — Robert IONESCU

Rd,/Oc.
TGV
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din 21, 42. 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean

Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femeişi bărbaţi

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea desemnării unui
reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Comisia judeţeană în domeniul egalității de
şanse între femeişi bărbați.
Componenţa comisiei este reglementată de prevederile art. 25 alin, (2) din Legea
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi de art. 2 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi
funcționare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse
între femei și bărbați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2005, cu modificările şi
completările ulterioare. Respectiv, ” COJES este alcătuită din reprezentanți ai autorităților
administraţiei publice locale, ai structurilor subordonate autorităților administraţiei publice

locale,

ai structurilor deconcentrate ale autorităților administraţiei publice centrale,

confederaţiilor sindicale,

ai

ai confederaţiilor patronale, Precum şi din reprezentanţi ai

organizaţiilor neguvernamentale reprezentative la nivellocal, desemnbţide acestea. ”
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 128 din 31.10.2018 a fost desemnat în
calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în cadrul comisiei judeţene în domeniul
egalității de şanse între femei şi bărbaţi doamna Oancea Stela. Întrucât aceasta nu mai deține
calitatea de consilier judeţean în mandatul 2020 — 2024 este necesară desemnarea unei persoane
caresă facă parte din această comisie.
Conlorm prevederilor art. 25 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 202/2002, actualizată,
” Structura de conducere a COJES este constituită din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar

executiv. Secretarul executiv este reprezentantul consiliului Judeţean, respectiv al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.” Alineatele 6 şi 7 ale aceluiaşi stipulează că , preşedintele
COJES este reprezentantul în teritoriu al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între
Femei şi Bărbaţi, fiind persoană desemnată din cadrul agenţiilor judeţene pentru plăți şi
inspecție socială, cu atribuţii în domeniul egalității de şanse, iar vicepreşedintele este persoana
desemnată din cadruldirecțiilor generale de asistență socială şi protecția copilului.

Activitatea executivă şi de secretariat a COJES este realizată de un secretariat tehnic,
asigurat de un compartiment din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Ialomiţa.
În art. 4 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcționare al comisiilor judeţene şi a
municipiului Bucureşti în domeniul egalității de şanse între femei și bărbaţi, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1054/2005, cu modificările şi completările ulterioare, comisia este

compusă din preşedinte, vicepreşedinte şi celelalte persoane membre cu un mandat de 4 ani,
având posibilitatea de reînnoire nelimitată,

Atribuţiile şi desfăşurarea activității Comisiei județene în domeniul egalității de şanse

între femei şi bărbaţi sunt reglementate în actele normative mai sus indicate.
Activitatea persoanelor membre din cadrul COJES este neremunerată.
Faţă de cele de mai sus, propun desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Comisia judeţeanăîn domeniul egalității de şanse între femeişi bărbați.
În respectarea dispoziţiilorart. 139 alin, (6) şi art. 182 alin. (4) din Ordonanța de Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
prezentul proiect de hotărâre, având caracter individual cu privire la persoane, nu poate fi
adoptat decât prin vot secret.
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate și de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE
PAVEL MARIAN

Redaciat,
Teodorescu Gabriela - Virginia

Consiliul Judetean Ialomita
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomița
în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanseîntre femei şi bărbați

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea desemnării unui reprezentant al

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia județeană în domeniul egalității de şanse între femeişi bărbați.
Comisia județeană în domeniul egalităţii de şanse între femei și bărbaţi se constituie conform

prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între
femeişi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şiart, 2 alin.(1) din Regulamentul
de organizare şi funcționare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de
şanse între femei și bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1054/2005, cu modificările şi

completările ulterioare.
Potrivit art. 4 alin (1) din hotărârea mai sus invocată ” COJES se compune din preşedinte,

vicepreşedinte ales şi celelalte persoane membre cu un mandat de 4 ani, având posibilitatea de

reînnoire nelimitată. ”.
Reprezentantul desemnat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.128 din 31.10.2018,
doamna Oancea Stela, nu mai este consilier județean în mandatul 2020-2024, fapt pentru care este
necesară desemnarea unui nou membru.

În realizarea atribuţiilorsale, COJES furnizează informaţii şi colaborează cu instituţiile şi

structurile asociative prevăzute în anexala Regulamentul aprobat prin H.G. nr, 1054/2005.
Comisia îndeplineşte, în principal, următoareleatribuţii:
a) promovarea abordării integrate a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în scopul
eliminării inegalităţilor de gen şia discriminărilor pecriteriu de sex;
b) includerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi în aplicarea

politicilor sectoriale prin intermediulinstituţiilor reprezentate în COJES;
c) evaluarea stadiuluiaplicăriişi respectării legislaţiei în domeniu la nivel!local;

d) elaborarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea aplicării

politicilorşi programelorspecifice de promovare a principiului egalității de şanse între femeiși bărbaţi;
e) promovareaschimbului de experienţăşi de informații privind acţiunile desfăşurate în domeniu;

£) promovarea de propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului egalităţii de şanse

între femeişi bărbaţi;

£) punerea la dispoziţie mass-mediei locale a informaţiilor referitoare la experiențele pozitive şi

negative în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe criteriu de sex şi al aplicării principiului

egalității de şanseîntre femeiși bărbaţi;

h) elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate
a politicii
egalității de şanse între femei şi bărbaţi la nivel local, rapoarte care vor fi comunicate către
CONES,
precum şicătre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
De menţionat este faptul că, potrivit prevederilor art. 139 alin. (6) și art. 182 alin. (4)
din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificăr
ile şi
completările ulterioare, desemnarea reprezentantului se face prin vot secret, întrucât hotărârea
are
caracter individual cu privire la persoane.

Faţă de cele de mai sus considerăm ca actele normative invocate fundamentează din punct de

vedereal legalităţii și oportunității proiectul de hotărâre şi că priu reprezentantul său Consiliul
Judeţean

Ialomiţa va contribui la promovarea abordării integrate a principiului egalităţii de șanse între femei
și

bărbaţi în scopuleliminării inegalităţilor de gen şia discriminărilor pe criteriu de sex.

Consiliul Judetean Ialomi
ta
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