
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-20/435/09.10.2018 

           pentru femei şi bărbaţi 

     
 

Proces verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 24 septembrie 2018 

 
 

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

lucrările în data de 24 septembrie 2018 având pe ordinea de zi următoarele 

proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 

101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011   (Plx.348/2018) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011  (PLx. 368/2017)   

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat  (PLx. 398/2018)  

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

nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  (PLx. 422/2018) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din 

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 (PLx. 458/2018) 



6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul asigurărilor sociale  (PLx. 465/2018) 

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

nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental 

"INVESTEŞTE ÎN TINE"(PLx. 474/2018) 

8. Proiect de Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea 

normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile 

facultative (PLx. 475/2018) 

 

 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.  

 

1. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea  şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx. 348/2018) a luat cuvântul doamna 

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

obiect de reglementare  modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, în sensul ca statul să poată asigura finanţarea de bază pentru 

învăţământul postliceal particular  acreditat. Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

Comisiei 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 pentru modificarea Legii nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale  (PLx. 368/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă  are ca obiect de 

reglementare  asigurarea dreptului  tuturor elevilor de clasa a VIII-a de a susţine 



evaluarea naţională, nu doar absolvenţilor clasei a VIII-a. Comisia pentru 

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

urmând a fi trimis Comisiei 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.  

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat  (PLx. 398/2018)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Inițiativa 

legislativă propune modificarea şi completarea Legii nr.416/2001, urmărindu-se 

ca 50% din valoarea ajutorului social să fie plătit sub forma tichetului pentru 

ajutor social, a cărui destinaţie să fie exclusiv aceea de achiziţionare a 

produselor alimentare . 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.  

4. La dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-

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

publice  (PLx. 422/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  Proiectul de lege reglementează  eliminarea 

disfuncţionalităţilor în sistemul public de salarizare, respectiv  reglementări 

referitoare, în principal, la: acordarea, începând cu luna mai 2018, a 

indemnizaţiei de hrană pentru personalul din universităţile de stat, scoaterea 

gărzilor din limitarea sporurilor la 30% pentru personalul din unităţile sanitare,   

acordarea şi  pentru personalul încadrat pe funcţiile de inspector şcolar general 

adjunct, inspector şcolar de specialitate şi inspector şcolar de majorarea salarială 

cu 20% acordată personalului didactic. 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. 

5. La dezbaterea    proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale 

articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului  (PLx. 458/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

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

reglementare prelungirea la 7 ani a vârstei minime la care copii pot fi plasaţi în 

servicii de tip rezidenţial, faţă de 3 ani cum este în prezent, cu excepţia celor 

care prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip 

rezidenţial specializate. 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. 

6. La dezbaterea   propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul asigurărilor sociale  (PLx. 465/2018) a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă 

propune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2017, în sensul 

menţinerii dreptului la prestaţii şi servicii medicale specifice accidentelor de 

muncă şi a bolilor profesionale declarate în timpul activităţii profesionale pentru 

persoanele aflate în aceste situaţii, şi ulterior încetării raporturilor de 

muncă/serviciu şi a contractelor individuale de asigurare. 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. 

7. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului 

guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"(PLx. 474/2018) a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”, al cărui 

scop principal este de asigurare a susţinerii financiare a tinerilor cu vârsta 

cuprinsă între 16 ani şi 26 de ani, cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care 

efectuează cursuri de specializare, în domeniile educaţiei, sănătăţii, culturii şi 

sportului. Astfel, soluţiile legislative preconizate au în vedere facilitarea 

accesului la finanţare pentru potenţialele categorii de beneficiari sus-menţionaţi, 

prin garantarea de către stat (în procent de 80% din valoarea expunerii 

principale), prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi 

Mici şi Mijlocii şi prin Fondul Român de Contragarantare, a unor credite 

acordate categoriilor vizate, în limita unui plafon maximal de creditare de 

40.000 lei. De asemenea, soluţiile de garantare propuse vizează şi persoanele cu 

vârsta cuprinsă între 26 ani şi 55 ani, în măsura în care acestea sunt cuprinse în 

sistemul de învăţământ sau, după caz, efectuează cursuri de reconversie şi/sau 

specializare profesională. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia economică, reformă şi 

privatizare 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 pentru completarea menţiunii privind 

transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind 

pensiile facultative (PLx. 475/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 



prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege prevede completarea Legii 

nr.204/2006, intervenţia legislativă fiind argumentată în expunerea de motive 

prin faptul că declaraţia de transpunere actuală din cadrul Legii nr.204/2006 

trebuie completată, pentru a asigura trimiterea la prevederile Directivei 

2014/50/CE care asigură transpunerea acesteia pentru pensiile facultative pe 

care le reglementează. 

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. 

                                                                            

În cadrul lucrărilor comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Iurişniţi 

Cristina Ionela – preşedinte, domnul deputat Cupă Ion – vicepreşedinte, doamna 

deputat Oteşanu Daniela   în locul doamnei deputat Căruceru Cristina-Aida – 

vicepreşedinte, doamna deputat Csep Eva-Andrea,  doamna deputat Bogaciu 

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

Răzvan Rotaru, domnul deputat Florin Manole în locul domnului 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: domnul deputat Iulian Bulai – 

vicepreşedinte şi doamna deputat Mara Mareş – secretar. 

 

PREŞEDINTE 

CRISTINA-IONELA IURIŞNIŢI 

 

         Întocmit                                    
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    


