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  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/58 /16.02.2018 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
            SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din data de 5 februarie 2018 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 5 februarie 2018, având pe ordinea de zi  dezbaterea şi 

avizarea următoarelor  propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale   (PLx. 420/2017) 

2.  Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000  (PLx. 409/2017)   

3.  Proiectul de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri 

publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 

(PLx. 477/2017)  

4.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 

de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanţa 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților(PLx. 

487/2017) 
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5. Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din 

Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 

categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi 

Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SO CIAL Ă 

(PLx. 491/2017) 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap(PLx. 496/2017) 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

Muncii  (PLx. 497/2017) 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al 

articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii  (PLx. 498/2017) 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general  (PLx. 

416/2017) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea 

nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării for ţei de muncă  (PLx. 527/2017) 

11. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al 

articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat(PLx. 521/2017) 

12. Propunere legislativă privind înfiin ţarea şi funcţionarea pe langă 

casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de 

Ucenicie(PLx. 520/2017) 

13. Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 şi modificarea 

anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice(PLx. 519/2017) 



14. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alin.(5) al 

art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice(PLx. 535/2017) 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat(PLx. 532/2017) 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării for ţei de muncă (PLx. 531/2017) 

17. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea  

nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice(PLx. 530/2017) 

18. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 510/2017) 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedinte Aida Cristina Căruceru,  

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 şi  

completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale   (PLx. 420/2017) a 

luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil.  

2. La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.6 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000  (PLx. 409/2017)  a luat cuvântul 

doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 



avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabil.  

3. La dezbaterea  proiectului de Lege privind exonerarea personalului 

plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri 

de natură salarială (PLx. 477/2017)  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil.  

4. La dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din 

Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a 

adulților(PLx. 487/2017)a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea  propunerii legislative privind modificarea Art.2, 

alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul 

asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a 

Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE 

ASIGURARE SOCIAL Ă (PLx. 491/2017) a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 



acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care 

este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

6. La dezbaterea   propunerii legislative pentru completarea art.87 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap(PLx. 496/2017) a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care 

este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

7. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx. 497/2017)   a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care 

este sesizată în fond. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

8. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) 

al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii  (PLx. 498/2017)   

a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă 

și protecție socială care este sesizată în fond. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 



9. La dezbaterea   propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit ăţi nonprofit 

de interes general  (PLx. 416/2017)   a luat cuvântul doamna vicepreşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

10. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea art.66 

alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de muncă  (PLx. 

527/2017) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă 

și protecție socială care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

11. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea alineatului 

(7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat(PLx. 521/2017)  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

12. La dezbaterea  propunerii legislative privind înfiin ţarea şi 

funcţionarea pe langă casele de copii şi centrele de plasament a unor 

Ateliere sau Centre de Ucenicie(PLx. 520/2017) a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru 



egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care 

este sesizată în fond. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

13. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea anexei nr.2 

şi modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice(PLx. 519/2017)  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

14. La dezbaterea  propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice(PLx. 535/2017)  a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care 

este sesizată în fond. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

15. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat(PLx. 

532/2017) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă 

și protecție socială care este sesizată în fond. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 



16. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării for ţei de muncă (PLx. 531/2017) a luat 

cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă și protecție 

socială care este sesizată în fond. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

17. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea art.84 lit.c) 

din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice(PLx. 530/2017)  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

18. La dezbaterea  proiectului de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 

510/2017)a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis  Comisiei pentru 

sănătate şi familie şi Comisiei pentru muncă și protecție socială care sunt 

sesizate în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat Ion 

Cupă – vicepreşedinte, domnul deputat Iulian Bulai – vicepreşedinte, 

doamna deputat Aida Cristina Căruceru – vicepreşedinte, domnul deputat 



Claudiu-Augustin Ilişanu, domnul deputat Răzvan-Ilie Rotaru, doamna 

deputat Alexandra-Corina Bogaciu şi  doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan 

Gayral.  

Au absentat : doamna deputat Cosette-Paula Chichirău – preşedinte, doamna 

deputat  Mara Mareş – secretar, doamna deputat Victoria Longher, doamna 

deputat Mara-Daniela Calista, doamna deputat  Éva-Andrea Csép  şi domnul 

deputat Ciuhodaru Daniel. 

    

 

    VICEPREŞEDINTE 

   AIDA CRISTINA C ĂRUCERU 

 

 

   

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                M.E.B.                    

 


