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Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr.4c-20/525/12.11.2018

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 23 octombrie 2018

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat
lucrările în data de 23 octombrie 2018 având pe ordinea de zi următoarele
proiecte de lege şi propuneri legislative:
1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap (Plx.490/2018)
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 din Legea
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(PLx. 487/2017)
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind funcţionarii publici (PLx. 488/2018)
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei
nr.273/2004 (PLx. 489/2018)
5. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul

României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind
regimul străinilor în România (PLx. 494/2018)
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul forţei de muncă (PLx. 518/2018)
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat (PLx. 532/2018)
8.

Proiect

de

Lege

pentru

instituirea

Anului

Cărţii

în

România

(PLx. 523/2018)
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 alin.(4) al art.78
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturior
persoanelor cu handicap (PLx. 490/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte
şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de
reglementare modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006, în sensul
exceptării şi a autorităţilor administraţiei publice locale de la obligaţia de a
angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total
de angajaţi. În prezent, mai beneficiază de această excepţie şi instituţiile publice
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. Comisia pentru
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta
urmând a fi trimis Comisiei 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.

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice (PLx. 487/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a
prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa legislativă are ca obiect de
reglementare modificarea art.22 din Legea nr.153/2017, în sensul stabilirii ca
beneficiari ai sporului de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de
funcţie/indemnizaţia de încadrare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul
programului normal de lucru, a tuturor persoanelor cu handicap grav şi
accentuat. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost
sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei 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.
3. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind funcţionarii publici (PLx. 488/2018) a luat cuvântul
doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege
prevede modificarea şi completarea Legii nr.7/2004 precum şi completarea Legii
nr.188/1999, în sensul instituirii în sarcina funcţionarilor publici a obligaţiilor de
a exercita şi în afara serviciului, moderaţie şi decenţă, precum şi de a se abţine
de la orice comportament prin care ar putea aduce atingere dreptului la
demnitatea umană. 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, şi Comisie pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului, care sunt sesizate în fond.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil.
4. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii adopţiei nr.273/2004 (PLx. 489/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte
şi a prezentat obiectul de reglementare. Iniţiativa legislativă reglementează

modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 în scopul reducerii timpului de
şedere a copilului în sistemul de protecţie, al creşterii şansei la adopţie, precum
şi al eficientizării serviciilor în domeniul adopţiei. 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 şi Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi care sunt sesizate în fond.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz favorabil.
5. La dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor
pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România (PLx. 494/2018) a luat
cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea
legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.3 alin.(2) din
Ordonanţa Guvernului nr.25/2014 cu o nouă literă, lit.n), în sensul acordării
posibilităţii cetăţenilor Republicii Moldova şi ai statelor în care există
comunităţi româneşti semnificative – Ucraina, Serbia, Albania, etc., de a fi
încadraţi în muncă pe teritoriul României pe o perioadă de cel mult 1 an, fără
necesitatea obţinerii avizului de angajare. 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 şi Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională care sunt sesizate în fond.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil.
6. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul forţei de muncă (PLx. 518/2018) a luat cuvântul
doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege
prevede modificarea şi completarea Legii nr.76/2002, a Legii nr.279/2005,

precum şi a Legii nr.335/2013, urmărindu-se majorarea cuantumului primei de
activare cuvenite şomerilor înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de
şomaj, a cuantumului subvenţiilor acordate angajatorilor din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, precum şi a sumelor acordate angajatorilor care încheie contracte
de ucenicie sau contracte de stagiu. 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.
7. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat (PLx. 474/2018) a luat cuvântul doamna
preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca
obiect de reglementare modificarea Legii nr.416/2001, intervenţia legislativă
vizând, în principal, următoarele: majorarea cu 15% a cuantumului ajutorului
social în situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai familiei beneficiare de
ajutor social realizează venituri din activităţi independente, agricole, silvicultură
şi piscicultură. 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.
8. La dezbaterea proiectului de Lege pentru instituirea Anului Cărţii în
România (PLx. 523/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat
obiectul de reglementare. Proiectul de lege prevede instituirea anului 2019 ca
„Anul Cărţii” în România. Astfel, se propune ca în Anul Cărţii să se lanseze
Programul naţional „România citeşte”. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru
femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către
Comisia Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport care sunt sesizate 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 Bogaciu Alexandra-Corina, domnul deputat Răzvan Rotaru, domnul
deputat Ilişanu Claudiu-Augustin, doamna deputat Teiş Alina şi doamna deputat
Longher Victoria.
Au absentat de la lucrările comisiei: domnul deputat Iulian Bulai –
vicepreşedinte, doamna deputat Căruceru Cristina-Aida – vicepreşedinte,
doamna deputat Mara Mareş – secretar, doamna deputat Csep Eva-Andrea,
doamna deputat Bîzgan Gayral Oana-Mioara şi doamna deputat Calista MaraDaniela.
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