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            SINTEZA 

                   lucrărilor Comisiei din data de 24 aprilie 2018 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 24 aprilie 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.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap  (PLx. 211/2018)  

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 

decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 

209/2018)   

3. Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 

204/2018)  

4.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de 

muncă  (PLx. 213/2018) 



5. Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), 

din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 2 8 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  (PLx. 

212/2018) 

 Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte  Iulian Bulai ,   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.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap  (PLx. 211/2018)  a luat cuvântul domnul 

vicepreşedinte  şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie  care sunt sesizate 

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.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 

209/2018)  a luat cuvântul domnul vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în 

fond. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea lit.e) alin.(1), 

art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  

(PLx. 204/2018)  a luat cuvântul domnul  vicepreşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta 



urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este 

sesizată în fond. 

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

întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

4. La dezbaterea  propunerii legislative pentru completarea Legii 

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

ocupării for ţei de muncă  (PLx. 213/2018) a luat cuvântul domnul 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială este sunt sesizată în fond. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea prevederilor 

art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-C ADRU nr.153 din 

28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

(PLx. 212/2018) a luat cuvântul domnul  vicepreşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este 

sesizată 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  Iulian 

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

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

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

Bogaciu şi doamna deputat Victoria Longher  . 

 Au absentat : doamna deputat Cristina Ionela Iurişniţi – preşedinte, doamna 

deputat Aida Cristina Căruceru – vicepreşedinte, doamna deputat  Mara 



Mareş – secretar, doamna deputat Éva-Andrea Csép,   doamna deputat Oana-

Mioara Bîzgan Gayral   şi domnul deputat Ciuhodaru Daniel. 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

                IULIAN BULAI 

 

 

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


