
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

   CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-20/434/09.10.2018 

           pentru femei şi bărbaţi 

     
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 17 septembrie 2018 

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

lucrările în data de 17 septembrie 2018 având pe ordinea de zi următoarele 

proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011   (Plx.332/2018) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale (PLx. 349/2017)   

3. Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale 

funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene  (PLx. 425/2018)  

4. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea art.10 din 

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

ocupării forţei de muncă  (PLx. 440/2018) 

5. Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 

iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice   

(PLx. 444/2018) 



6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România  (PLx. 423/2018) 

 

 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ionela Iurişniţi, care 

a declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de  zi, 

acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Mali 

Cătălina şi doamna Marin Anca,  specialişti migraţie la  Ministerul Afacerilor 

Interne. 

 

1. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx. 332/2018) a luat cuvântul doamna 

preşedinte 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 propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale  (PLx. 349/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte 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 transferul drepturilor de pensie 

ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (PLx. 425/2018)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte 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 către Comisia 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  propunerii  legislative privind completarea şi modificarea 

art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă (PLx. 440/2018) a luat cuvântul doamna 

preşedinte 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 către Comisia 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 completarea Legii-cadru 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PLx. 444/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte 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 către Comisia 

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. 

6. La dezbaterea   proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind regimul străinilor în România (PLx. 423/2018) 

a luat cuvântul doamna preşedinte 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 către Comisia pentru muncă și protecție 

socială şi Comisie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  care sunt 

sesizate în fond. 



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

întocmirea unui aviz  favorabil. 

                                                                              

În cadrul lucrărilor comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Iurişniţi 

Cristina Ionela – preşedinte, domnul deputat Iulian Bulai – vicepreşedinte, 

domnul deputat Cupă Ion – vicepreşedinte, domnul deputat Popa Ştefan Ovidiu  

în locul doamnei deputat Căruceru Cristina-Aida – vicepreşedinte, doamna 

deputat Mara Mareş – secretar, doamna deputat Csep Eva-Andrea,  doamna 

deputat Bogaciu Alexandra-Corina, doamna deputat Calista Mara-Daniela, 

domnul deputat Răzvan Rotaru, domnul deputat Florin Manole în locul doamnei 

doamna deputat Teiş Alina . 

Au absentat de la lucrările comisiei: doamna deputat Bîzgan Gayral Oana-

Mioara, domnul deputat Ilişanu Claudiu-Augustin şi doamna deputat Longher 

Victoria. 

 

PREŞEDINTE 

CRISTINA-IONELA IURIŞNIŢI 

 

 

         Întocmit                                    
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 

 

 

 


