
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

     CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-20/433/09.10.2018 

           pentru femei şi bărbaţi 

     
 

Proces verbal 

al 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 a 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. Inițiativa legislativă propune 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, în sensul înfiinţării unor 

compartimente de consiliere parentală pentru elevii care au săvârşit acte de 

violenţă psihologică, astfel încât cei implicaţi să poată beneficia de evaluare şi 

asistenţă psihologică de specialitate. 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.  Inițiativa legislativă  are ca obiect de 

reglementare  modificarea alin.(5) al art.205 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, în sensul că instituţiile de învăţământ superior acordă , în afara cifrei 

de şcolarizare aprobate, cel puţin 10 locuri bugetate garantate pentru studii 

gratuite pentru absolvenţii proveniţi din sistemul de protecţie socială. 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.  Proiectul 

de Lege  reglementează procedura de calcul şi de transfer a drepturilor de pensie 

ale funcţionarilor Uniunii Europene către sistemul de pensii al UE, pentru 

drepturile dobândite în România respectiv către România  pentru drepturile 

funcţionarilor UE dobândite în sistemul de pensii al UE ( transfer in şi transfer 

out ). 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.  Propunerea legislativă 

prevede obligarea angajatorilor care au ca obiect de activitate plasarea forţei de 

muncă în străinătate de a comunica in termen de 10 zile de la dat înregistrării 

contractului de muncă în statul de destinaţie, agenţiilor teritoriale de muncă unde 

îşi au domiciliul angajaţii, date referitoare la toate elementele prevăzute în 

contract. 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. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare  

aducerea nivelului de salarizare al  personalului din structurile aflate în 

subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  la nivelul salarizării 

personalului din aparatul central al CNAS. 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. 

Proiectul de lege prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002, şi a Ordonanţei Guvernului nr.25/2014, în sensul 

asigurării transpunerii Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe 

pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe 

de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair. 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 Comisiei 

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                    

 

 

 

 


