
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-20/527/12.11.2018 

           pentru femei şi bărbaţi 

     
 

Proces verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 30 octombrie 2018 

 
 

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

lucrările în data de 30 octombrie 2018 având pe ordinea de zi următoarele 

proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 

din Legea Educației Naționale 1/2011  (Plx.414/2018) 

2. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în 

format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar 

(PLx. 527/2018)   

3. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi 

în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în 

învăţământul preuniversitar  (PLx. 528/2018)  

4.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018  (PLx. 

499/2018) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx. 540/2018) 



6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă (PLx. 514/2018) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  (PLx. 526/2018) 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  (PLx. 

550/2018)  

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 

privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale  (PLx. 551/2018) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului  (PLx. 554/2018) 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor (PLx. 563/2018) 

12. Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la 

consultaţii prenatale  (PLx. 556/2018) 

13. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal   (PLx. 511/2018) 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 

completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 



pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României   (PLx. 509/2018) 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.370/2004  pentru alegerea Preşedintelui României  (PLx. 513/2018) 

 
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 dezbateri au participat domnul 

Chiotan Adrian, consilier la A.N.P.D.C.A. şi domnul Anghilina Cristian, 

preşedinte A.N.P.D. 

1. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011   (PLx. 414/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa 

legislativă are ca obiect de reglementare  completarea art.33 din Legea 

nr.1/2011. Potrivit expunerii de motive se preconizează acordarea posibilităţii 

elevilor din sistemul învăţământ profesional, tehnic şi dual, cu vârsta de peste 16 

ani, să încheie, la cerere, un contract de muncă part-time cu operatorul economic 

care are în derulare un parteneriat în învăţământul dual. Comisia pentru 

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

urmând a fi trimis  la Comisia 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 privind stimularea achiziţionării de 

cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul 

preuniversitar  (PLx. 527/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare stimularea achiziţionării de cărţi şi de cărţi în format electronic, 

necesare pentru elevii din învăţământul preuniversitar. Astfel, soluţiile 



legislative preconizate au în vedere acordarea unui ajutor financiar elevilor 

absolvenţi ai primului an de studiu de la începutul fiecărui ciclu şcolar, 

reprezentând echivalentul în lei a 50 euro, calculat la cursul de schimb valutar 

comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii. Comisia pentru 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   şi la  Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  care sunt  sesizate în fond. 

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

întocmirea unui aviz  favorabil.  

3. La dezbaterea propunerii legislative privind stimularea achiziţionării de 

cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii 

activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar  (PLx. 528/2018)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea 

legislativă prevede stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format 

electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul 

preuniversitar. Astfel, soluţiile legislative preconizate au în vedere acordarea 

unui suport financiar pentru formarea continuă a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar, în vederea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format 

electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice la acest nivel. 

Suportul financiar reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de 

schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. Comisia pentru 

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

urmând a fi trimis la  către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   şi  Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  care sunt  sesizate în fond. 

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

întocmirea unui aviz  favorabil.  

4. La dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2018  (PLx. 499/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 



obiectul de reglementare, respectiv rectificarea bugetară. Comisia pentru 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei şi 

Senatului care sunt sesizate în fond. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx. 540/2018) a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Proiectul de lege prevede ca medicii să se pensioneze la cerere la vârsta de 67 de 

ani, fără a li se afecta dreptul de a beneficia de pensie la momentul împlinirii 

vârstei de pensionare, conform legislaţiei în vigoare. 

 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 Comisia pentru sănătate şi familie  care sunt sesizate în fond. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

6. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

ocupării forţei de muncă   (PLx. 514/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.76/2002, în vederea acordării 

unei prime de instalare parţială, neimpozabilă, anumitor persoane care se 

încadrează în muncă și care, în cazul modificării duratei iniţiale a contractului 

individual de muncă ori ca urmare a încheierii a două sau mai multe contracte 

individuale de muncă, cumulează o perioadă de cel puţin 12 luni de încadrare în 

muncă. 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. 

7. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.38 din Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx. 526/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.38 alin.(3) lit.d) din Legea-cadru nr.153/2017, în sensul acordării majorărilor 

salariale de care au beneficiat personalul didactic şi didactic-auxiliar, şi 

personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar, începând cu data de 1 

martie 2018. 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. 

8. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap  (PLx. 550/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006, urmărindu-se asigurarea cadrului 

pentru exercitarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 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. 

9. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale  

(PLx. 551/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 



reglementare.  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.197/2012, în vederea îmbunătăţirii soluţiilor actuale în 

ceea ce priveşte etapele procesului de acreditare a furnizorilor şi licenţiere a 

serviciilor, atribuţiilor instituţiilor / personalului implicat în procesul de 

asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare a prevederilor legii care pot 

conduce la retragerea acreditării / licenţierii.  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. 

 10.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.272 din 

 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului  (PLx. 554/2018)      

 a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea  dreptului la 

 alocaţia lunară de plasament pentru copii pentru care s-a dispus măsura 

 plasamentului sau s-a instituit tutela, începând cu luna în care aceştia intră în 

 sistemul de protecţie al statului. 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. 

11. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor (PLx. 563/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare includerea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală în 

sfera veniturilor care se iau ân calcul la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru 

creşterea copiilor. 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. 

12. La dezbaterea propunerii legislative privind stimularea prezentării 

gravidelor la consultaţii prenatale  (PLx. 556/2018) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare creşterea natalităţii. Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

către Comisia pentru sănătate şi familie , care este sesizată în fond. 

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

amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor şi invitarea iniţiatorului. 

13. La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse 

de organele judiciare în cursul procesului penal  (PLx. 511/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de 

lege  prevede completarea Legii nr.254/2013, cu un nou articol, art.801, prin care 

se propune ca persoanele identificate, în urma raportului întocmit de consilierul 

de probațiune, ca fiind vulnerabile sau  făcând parte dintr-o categorie 

defavorizată, conform Legii asistenței sociale nr.292/2011, să beneficieze la 

momentul punerii în libertate de anumite facilități, în scopul reintegrării sociale. 

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. 

14. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea 

şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 



Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României  (PLx. 509/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.288/2015, a Legii nr.208/2015 

şi a Legii nr.370/2004, în sensul îmbunătăţirii procedurii de vot prin 

corespondenţă, prin extinderea ei la alegerile prezidenţiale şi la alegătorii din 

ţară care nu se pot prezenta la secţia de votare în ziua alegerilor, prin asigurarea 

transparenţei mecanismului de vot şi a securităţii acestuia, prin înfiinţarea unor 

birouri electorale dedicate doar acestei modalităţi de vot, precum şi prin 

corelarea termenelor şi a dispoziţiilor din cele trei legi .Comisia pentru egalitatea 

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

trimis către Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  care sunt  sesizate în fond. 

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

întocmirea unui aviz  favorabil. 

15. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.370/2004  pentru alegerea Preşedintelui României  (PLx. 513/2018) 

a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.370/2004  pentru alegerea Preşedintelui României, în sensul modificării 

modului de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României, 

prin implementarea votului prin corespondenţă pentru alegătorii români cu 

domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi pentru cei cu 

domiciliul în străinătate. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 



pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi  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 Cupă Ion – vicepreşedinte, domnul 

deputat Iulian Bulai – vicepreşedinte, doamna deputat Bogaciu Alexandra-

Corina, doamna deputat Calista Mara-Daniela, domnul deputat Răzvan Rotaru, 

domnul deputat Ilişanu Claudiu-Augustin, doamna deputat Teiş Alina, doamna 

deputat Bîzgan Gayral Oana-Mioara şi doamna deputat Longher Victoria. 

 

Au absentat de la lucrările comisiei: doamna deputat Căruceru Cristina-Aida – 

vicepreşedinte, doamna deputat Csep Eva-Andrea  şi doamna deputat Mara 

Mareş – secretar. 

 

PREŞEDINTE 

CRISTINA-IONELA IURIŞNIŢI 

 

 

         Întocmit                                    
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 

 

 

 


