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pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 4 septembrie 2018

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat
lucrările în data de 4 septembrie 2018 având pe ordinea de zi următoarele
proiecte de lege şi propuneri legislative:
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea nr.1 a
educaţiei naţionale (Plx.316/2018)
2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei
naţionale (PLx. 320/2017)
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011
a educaţiei naţionale (PLx. 333/2018)
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ
înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi pentru

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei (PLx. 386/2018)
5. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din
Legea nr.53/2003 – Codul muncii (PLx. 399/2018)
6. Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx. 400/2018)
7. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale
salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific
deosebit şi din unităţile bugetare (PLx. 401/2018)
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 şi
suplimentarea acestuia, cu proiectele de la punctele 5-7, acesta fiind aprobat cu
majoritate de voturi. La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat
domnul Petru Andea, secretar de stat la Ministerul Educaţiei Nationale.
1. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.66 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 316/2018) a luat cuvântul doamna
preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă propune
modificarea art.66 din Legea nr.1/2011, în vederea stabilirii numărului de ore la
clasă, în funcţie de vârstă, respectiv 20 de ore în medie pe săptămână la
învăţământul primar, 25 de ore la învăţământul gimnazial şi 30 de ore la
învăţământul liceal .
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz favorabil.

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale (PLx. 320/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a
prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă propune completarea
art.16 şi 27 din Legea nr.1/2011, în sensul acceptării de către unităţile de
învăţământ şi a persoanelor care nu deţin cod numeric personal.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz favorabil.
3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (PLx. 333/2018) a luat cuvântul doamna
preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca
obiect de reglementare completarea Legii nr.1/2011, în sensul instituirii
obligaţiei ca şcolile să asigure spaţii de depozitare individuale în care elevii să
îşi poată păstra materialele necesare activităţii şcolare.
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.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în
unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (PLx. 386/2018) a luat
cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul
de lege prevede adoptarea unor măsuri în vederea recunoaşterii studiilor
efectuate de elevii înscrişi în şcolile înfiinţate fără parcurgerea procesului de
evaluare, în sensul clarificării competenţelor legale în legătură cu procesul de
înfiinţare a unităţilor de învăţământ de stat, precum şi în legătură cu posibilitatea

reorganizării acestor unităţi, astfel încât să se asigure o utilizare cât mai eficientă
a resurselor materiale, financiare şi umane.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz favorabil.
5. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al
art.260 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii (PLx. 399/2018) a luat cuvântul
doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă
reglementează modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003,
urmărindu-se ca nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară să fie
sancţionată cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, pentru fiecare persoană
identificată ca prestând muncă suplimentară.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz favorabil.
6. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.38 din Legea
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(PLx. 400/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de
reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea
art.38 din Legea-cadru nr.153/2017, în sensul acordării unei majorări salariale
pentru persoanele ale căror salarii în plată au fost diminuate, faţă de cele
aferente lunii decembrie 2017, ca urmare a modificărilor şi completărilor aduse
Codului fiscal, referitoare la contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajat.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil.
7. La dezbaterea propunerii legislative pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din
Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte
concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu
specific deosebit şi din unităţile bugetare (PLx. 401/2018) a luat cuvântul
doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă

are drept scop abrogarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.250/1992, în
scopul eliminării prevederii conform căreia salariaţii care îndeplinesc prin
cumul, pe lângă funcţia de bază, cu normă întreagă, o altă funcţie, au dreptul la
concediu de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia de bază.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil.
În cadrul lucrărilor comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Iurişniţi
Cristina Ionela – preşedinte, domnul deputat Iulian Bulai – vicepreşedinte,
domnul deputat Cupă Ion – vicepreşedinte, doamna deputat Bîzgan Gayral
Oana-Mioara, doamna deputat Bogaciu Alexandra-Corina, doamna deputat
Longher Victoria, doamna deputat Calista Mara-Daniela, domnul deputat
Răzvan Rotaru, doamna deputat Teiş Alina şi domnul deputat Ilişanu ClaudiuAugustin.
Au absentat de la lucrările comisiei: doamna deputat Căruceru Cristina-Aida
– vicepreşedinte şi doamna deputat Mara Mareş – secretar, doamna deputat Csep
Eva-Andrea.
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