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

desfăşurat lucrările în ziua de 19 februarie 2018, având pe ordinea de zi  

alegerea preşedintelui comisiei şi dezbaterea şi avizarea următoarelor  

propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1. E9/2017- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European. Planul de acţiune al 

UE 2017-2019. Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi 

bărbaţi - COM(2017)678 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul educaţiei şi sportului (Plx.463/2017) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx.566/2017) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx.503/2017) 

5. Proiect de Lege privind internshipul  (Plx.6/2018) 

 



 Prima parte a şedinţei a fost condusă de domnul vicepreşedinte Iulian Bulai  

care a declarat deschise lucrările comisiei şi a supus la vot ordinea de zi, 

aceasta fiind aprobată în unanimitate de către deputaţii prezenţi la şedinţă. 

Având în vedere prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, domnul 

vicepreşedinte Iulian Bulai  a propus ca doamna deputat Cristina- Ionela 

Iurişniţi  să fie aleasă ca preşedinte al comisiei şi a supus la vot această 

propunere. Toţi deputaţii prezenţi la şedinţă au  votat şi au fost de acord  în 

unanimitate cu alegerea doamnei deputat Cristina- Ionela Iurişniţi  în funcţia 

de preşedinte a comisiei. 

În continuare  şedinţa  a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ionela 

Iurişniţi. 

1. La dezbaterea E9/2017-    Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European. Planul 

de acţiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenţei de remunerare 

între femei şi bărbaţi  COM(2017)678 , a luat cuvântul doamna preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost sesizată pentru 

examinarea fondului şi întocmirea unui proiect de opinie care să fie transmis 

Comisiei pentru afaceri europene.  

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

întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului  (PLx. 463/2017)  

a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis Comisiei 

pentru învăţământ, tineret şi sport care este sesizată în fond. 

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

întocmirea unui aviz favorabil, cu un amendament redat în anexa. 



3. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx. 566/2017)  a luat  

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

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

învăţământ, tineret şi sport care este sesizată în fond. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

 

4. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx. 503/2017)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

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

învăţământ, tineret şi sport care este sesizată în fond. 

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

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

 

5. La dezbaterea  proiectului de Lege privind internshipul  (PLx. 6/2018) 

a luat cuvântul doamna preşedinte 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 favorabil. 

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: deputat Cristina 

Ionela Iurişniţi – preşedinte, domnul deputat Iulian Bulai – vicepreşedinte,  

domnul deputat  Bârlădeanu Dragoş- Petruţ în locul doamna deputat Aida 

Cristina Căruceru – vicepreşedinte, doamna deputat  Mara Mareş – secretar, 

doamna domnul deputat Claudiu-Augustin Ilişanu, doamna deputat Mara-



Daniela Calista, doamna deputat Victoria Longher şi  doamna deputat Oana-

Mioara Bîzgan Gayral.  

Au absentat : domnul deputat Ion Cupă – vicepreşedinte ,domnul 

deputat Răzvan-Ilie Rotaru, doamna deputat Alexandra-Corina Bogaciu, 

doamna deputat  Éva-Andrea Csép  şi domnul deputat Ciuhodaru Daniel. 

 

PREŞEDINTE 

   CRISTINA- IONELA IURI ŞNIŢI 

 

      

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


