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  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/57 /16.02.2018 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 5 februarie 2018 

 

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

lucrările în ziua de 5 februarie 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.1/2011 a Educaţiei Naţionale   (PLx. 420/2017) 

2.  Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000  (PLx. 409/2017)   

3.  Proiectul de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri 

publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 

(PLx. 477/2017)  

4.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 

de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanţa 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților(PLx. 

487/2017) 



5. Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din 

Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 

categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi 

Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SO CIAL Ă 

(PLx. 491/2017) 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea 

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

handicap(PLx. 496/2017) 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

Muncii  (PLx. 497/2017) 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al 

articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii  (PLx. 498/2017) 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general  (PLx. 

416/2017) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea 

nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării for ţei de muncă  (PLx. 527/2017) 

11. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al 

articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat(PLx. 521/2017) 

12. Propunere legislativă privind înfiin ţarea şi funcţionarea pe langă 

casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de 

Ucenicie(PLx. 520/2017) 

13. Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 şi modificarea 

anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice(PLx. 519/2017) 



14. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alin.(5) al 

art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice(PLx. 535/2017) 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat(PLx. 532/2017) 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

ocupării for ţei de muncă (PLx. 531/2017) 

17. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea  

nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice(PLx. 530/2017) 

18. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 510/2017) 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedinte Aida Cristina Căruceru,  

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.1/2011 a Educaţiei Naţionale   (PLx. 420/2017) a 

luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativă legislativă propune introducerea disciplinei de Nutriție și educație 

nutrițională ca disciplină opțională de studiu în învățământul preșcolar, 

primar și gimnazial, pentru prevenirea și combaterea obezității în rândul 

copiilor. 

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

întocmirea unui aviz favorabil.  

2. La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.6 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000  (PLx. 409/2017)  a luat cuvântul 

doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Inițiativa 



legislativă prevede ca în perioada organizării Olimpiadelor Gimnaziale la 

fazele naţionale şi Olimpiadele Naţionale ale Sportului şcolar să fie puse la 

dispoziţie şi bazele şi instalţiile sportive aflate în subordinea  MTS. 

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

întocmirea unui aviz  favorabil.  

3. La dezbaterea  proiectului de Lege privind exonerarea personalului 

plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri 

de natură salarială (PLx. 477/2017)  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare.  Proiectul de lege prevede 

exonerarea de la plată a sumelor reprezentând    venituri de natură salarială 

pe care personalul din sectorul bugetar, ale cărui venituri de natură salarială 

au fost stabilite în baza Legii-cadru nr.284/2010, abrogată în prezent, trebuie 

să le restituie, drept consecinţă a constatării unor prejudicii de către Curtea 

de Conturi a României sau alte instituţii cu atribuţii de control. 

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

întocmirea unui aviz favorabil.  

4. La dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din 

Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a 

adulților( PLx. 487/2017)a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare.  Proiectul de lege prevede adoptarea 

unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă. Astfel, demersul legislativ vizează completarea 

Legii nr.202/2006, în scopul desemnării ANOFM şi a agenţiilor pentru 

ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti ca 

punct unic de contact, cu stabilirea atribuţiilor ce decurg din această calitate. 

Actul normativ vizează şi modificarea art.24 din Ordonanţa Guvernului 

nr.129/2000, în sensul trecerii cheltuielilor pentru plata specialiştilor din 



comisiile de examinare din sarcina bugetului de stat, la furnizorii autorizaţi, 

luând în considerare faptul că beneficiarii programelor de formare achită 

furnizorilor autorizaţi contravaloarea serviciilor de formare, inclusiv a celor 

de evaluare şi certificare, situaţie în care cheltuielile de la bugetul de stat se 

reduc.  

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea  propunerii legislative privind modificarea Art.2, 

alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul 

asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a 

Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE 

ASIGURARE SOCIAL Ă (PLx. 491/2017) a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă 

reglementează modificarea unor prevederi din Legea nr.186/2016, 

urmărindu-se crearea unei oportunităţi pentru ca persoanele care nu au 

calitatea de pensionari şi care nu au fost asigurate în sistemul public de 

pensii, pentru ca acestea  să poată să încheie contract de asigurare socială cu 

casa teritorială de pensii. Perioada de timp pentru care se efectuează plata 

contribuţiei de asigurări sociale este de 5 ani, începând cu anul 2001. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

6. La dezbaterea   propunerii legislative pentru completarea art.87 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap(PLx. 496/2017) a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă 

reglementează completarea art.87 din Legea nr.448/2006, în vederea 

stabilirii unui tratament corespunzător pentru persoanele încadrate în grad de 

handicap accentuat şi grav. Persoanele cu handicap pentru care comisia de 

evaluare a stabilit anterior încadrarea în gradele de handicap accentuat şi 

grav vor fi evaluate anterior la domiciliu. Comisia de evaluare se deplasează 



la domiciliul acesteia după o prealabilă programare şi informare a persoanei 

cu privire la ora şi data efectuării evaluării periodice. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

7. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx. 497/2017)   a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă 

reglementează  modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, preconizându-

se stabilirea duratei normale de lucru la 10 ore pe zi cu respectarea a 40 de 

ore pe săptămână, dar şi cu respectarea prevederilor Directivei 2003/88/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

8. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) 

al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii  (PLx. 498/2017)   

a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă reglementează modificarea art.145 

alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, preconizându-se ca durata 

minimă a concediului de odihnă anual să fie de 25 de zile lucrătoare, din 

care o zi de concediu să fie pentru sărbătorirea zilei de naştere a angajatului, 

în baza unui acord între angajator şi angajat, cu respectarea prevederilor 

Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

9. La dezbaterea   propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit ăţi nonprofit 

de interes general  (PLx. 416/2017)   a luat cuvântul doamna vicepreşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativă legislativă prevede 



creşterea transparenţei şi al accesului la informaţii în vederea asigurării de 

şanse egale pentru solicitanţii care participă la procedura privind atribuirea  

contracte de finanţare nerambursabilă. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

10. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea art.66 

alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de muncă  (PLx. 

416/2017) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Iniţiativa legislativă prevede modificarea art.66 alin.(4) din 

Legea nr.76/2002, în sensul acordării dreptului persoanelor aflate în detenţie 

de a urma un program de formare profesională organizat de agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după 

terminarea perioadei de carantină şi observare. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

11. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea alineatului 

(7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat(PLx. 521/2017)  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare.  Iniţiativa legislativă prevede 

modificarea art.15 alin.(7) din Legea nr.416/2001, preconizându-se încetarea 

dreptului la ajutorul social în situaţia în care persoanele care beneficiază de 

acest drept refuză un loc de muncă sau de a participa la serviciile pentru 

stimularea ocupării for ţei de muncă şi de formare . 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

12. La dezbaterea  propunerii legislative privind înfiin ţarea şi 

funcţionarea pe langă casele de copii şi centrele de plasament a unor 

Ateliere sau Centre de Ucenicie(PLx. 520/2017) a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Iniţiativa legislativă 



prevede instituirea cadrului legal pentru înfiinţarea şi funcţionarea, pe lângă 

casele de copii şi centrele de plasament a atelierelor sau centrelor de 

ucenicie destinate exclusiv învăţării şi practicării unor meserii, cu 

preponderenţă tradiţionale, de către copii aflaţi în aceste centre, cu vârste 

cuprinse între 16 şi 18 ani.  

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

13. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea anexei nr.2 

şi modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice(PLx. 519/2017)  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare.  Iniţiativa legislativă prevede 

completarea anexei nr.2 şi modificarea pct.99 din anexa nr.3 la Legea 

nr.263/2010, în sensul includerii unei noi activităţi desfăşurate de personalul 

navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial în categoria locurilor de 

muncă în condiţii speciale, respectiv scafandrii şi chesionierii. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

14. La dezbaterea  propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice(PLx. 535/2017)  a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Iniţiativa legislativă 

prevede modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010, urmărindu-se 

instituirea dreptului de a beneficia de reducerea vârstei standard de 

pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută la alin.(4), şi pentru 

persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea 

remanentă, corespunzătoare unei raze de 8 km în jurul localităţilor Făgăraş şi 

Victoria . 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 



15. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat(PLx. 

532/2017) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Iniţiativa legislativă prevede modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001, în sensul instituirii unor măsuri de responsabilizare a 

persoanelor asistate social prin implicarea acestora în activităţi în folosul 

comunităţii.  

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

16. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării for ţei de muncă (PLx. 531/2017) a luat 

cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Iniţiativa legislativă prevede modificarea şi completarea Legii nr.76/2002, în 

sensul instituirii, începând cu 1 ianuarie 2018, a unei noi proceduri de 

acordare a indemnizaţiei de şomaj, care să degreveze atât şomerii, cât şi 

angajatorii de sarcina procurării şi eliberării de documente, transferând rolul 

activ în acest domeniu autorităţilor şi instituţiilor publice. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

17. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea art.84 lit.c) 

din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice(PLx. 530/2017)  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare.  Iniţiativa legislativă prevede 

modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263/2010, urmărindu-se instituirea 

dreptului copiilor cu dizabilităţi de a beneficia de pensie de urmaş, indiferent 

de vârsta la care a intervenit invaliditatea acestora. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 



18. La dezbaterea  proiectului de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 

510/2017)a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Iniţiativa legislativă prevede modificarea art.391 din Legea 

nr.95/2006, în vederea aplicării uniforme a reglementărilor privind 

posibilitatea continuării activităţii până la 70 de ani pentru unele categorii de 

medici. 

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 

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

doamna deputat Aida Cristina Căruceru – vicepreşedinte, domnul deputat 

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

deputat Alexandra-Corina Bogaciu şi  doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan 

Gayral.  

Au absentat : doamna deputat Cosette-Paula Chichirău – preşedinte, 

doamna deputat  Mara Mareş – secretar, doamna deputat Victoria Longher, 

doamna deputat Mara-Daniela Calista, doamna deputat  Éva-Andrea Csép  şi 

domnul deputat Ciuhodaru Daniel. 

 

VICEPREŞEDINTE 

   AIDA CRISTINA C ĂRUCERU 

 

      

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                MEB                    

 


