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

lucrările în ziua de 6 martie 2018, având pe ordinea de zi  dezbaterea şi 

avizarea următoarelor  propuneri legislative şi proiecte de lege: 

 

1. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat  (PLx. 22/2018) 

2.   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  (PLx. 23/2018)  

3.  Proiect de Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor 

infrac ţiunilor  (PLx. 49/2018) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx. 580/2017) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a 



diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost 

financiar pentru solicitant  (PLx. 599/2017) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale 

(PLx. 594/2017) 

 

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.  

 

1. La dezbaterea  propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat   (PLx. 22/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativă legislativă prevede ca în situaţia în care persoanele beneficiare ale 

unui ajutor social sub forma venitului minim garantat optează pentru munca 

sezonieră reglementată de Legea nr.52/2011, venitul minim garantat sub 

forma ajutorului social să fie cumulat cu veniturile obţinute din munca de 

zilier 

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

întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 

 (PLx. 23/2018)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Inițiativa legislativă prevede instituirii obligației Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de a asigura condițiile cu privire 

la asigurarea accesului la un loc de muncă al persoanelor care au executat o 

pedeapsă privativă de libertate, în colaborare cu instituțiile statului care au 

atribuții și competențe în domeniu. 

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

întocmirea unui aviz  nefavorabil.  



3. La dezbaterea proiectului de Lege privind unele măsuri de protecţie a 

victimelor infrac ţiunilor   (PLx. 49/2018)  a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare instituirea unor măsuri de protecţie a victimelor 

infracţiunii, prin intervenţii legislative asupra Legii nr.211/2004, precum şi 

asupra Legii nr.192/2006, în vederea transpunerii în legislaţia internă a unor 

dispoziţii din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind 

drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

4. La dezbaterea  propunerii legislativepentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx. 580/2017)a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Inițiativa 

legislativă reglementează combaterea violenţei în şcoală şi prevenirea 

terorismului prin interzicerea acoperirii feţei cu orice materiale, în scopul 

facilitării identificării persoanei. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

5. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi 

echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun 

cost financiar pentru solicitant  (PLx. 599/2017) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă 

reglementează eliminarea taxelor ocazionate de vizarea şi recunoaşterea 

actelor de studii, diplome, certificate şi titluri ştiinţifice eliberate în 

străinătate. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 



6. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice 

şi securităţii naţionale (PLx. 594/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativă legislativă prevede ca în 

situaţia în care persoanele beneficiare ale unui ajutor social sub forma 

venitului minim garantat optează pentru munca sezonieră reglementată de 

Legea nr.52/2011, venitul minim garantat sub forma ajutorului social să fie 

cumulat cu veniturile obţinute din munca de zilier. 

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

întocmirea unui aviz  favorabil.  

 
În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ionela Iurişniţi – preşedinte , domnul  deputat Cocoş Vasile în locul 

doamnei deputat Aida Cristina Căruceru – vicepreşedinte,domnul deputat  

Iulian Bulai – vicepreşedinte,  domnul deputat Ion Cupă – vicepreşedinte, 

doamna deputat  Mara Mareş – secretar, domnul deputat Glad Varga  în 

locul doamnei doamna deputat Mara-Daniela Calista, doamna deputat 

Alexandra-Corina Bogaciu, domnul deputat Răzvan-Ilie Rotaru, domnul 

deputat Claudiu-Augustin Ilişanu şi domnul  deputat Csoma Botond  în locul 

doamnei deputat  Éva-Andrea Csép.  

 Au absentat : doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan Gayral, doamna 

deputat Victoria Longher  şi domnul deputat Ciuhodaru Daniel. 

 

PREŞEDINTE 

   CRISTINA- IONELA IURI ŞNIŢI 

 

 

                                                                              Întocmit                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


