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     SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din data de 12 iunie 2018 

 

 

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

lucrările în ziua de 12 iunie 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.80/1995 privind statutul cadrelor militare  (PLx. 199/2018)  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.341/2004 recunoştin ţei pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 

Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977  (PLx. 298/2018) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 

privind Casa Socială a Constructorilor  (PLx. 319/2018)  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru 

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

(PLx. 323/2018) 



5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 

nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind regimul str ăinilor în România, cu modificările şi 

completările ulterioare  (PLx. 324/2018) 

 

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.  

La dezbateri a participat în calitate de invitat domnul Bucur Florin, şef 

serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

 

1. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare  (PLx. 199/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

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

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 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 

Legii nr.341/2004 recunoştin ţei pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 

Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977  (PLx. 298/2018)  

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

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

juridice, de disciplină şi imunităţi care este sesizată în fond. 



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

întocmirea unui aviz nefavorabil.  

3. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor (PLx. 

319/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

transmis Comisia 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.  

4. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl ătit din 

fonduri publice (PLx. 323/2018) 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 nefavorabil. 

5. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din 

România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Ordonanţei 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, cu 

modificările şi completările ulterioare  (PLx. 324/2018) a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis  la Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi  

Comisia 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. 

 
 
 

În cadrul lucr ărilor comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Iurişniţi Cristina Ionela – preşedinte, domnul deputat Cupă Ion – 

vicepreşedinte, doamna deputat Bîzgan Gayral Oana Mioara, doamna 

deputat Bogaciu Alexandra Corina, doamna deputat Longher Victoria, 

domnul deputat Ilişanu Claudiu Augustin şi domnul deputat Rotaru Răzvan 

Ilie. 

Au absentat de la lucrările comisiei: domnul deputat Iulian Bulai – 

vicepreşedinte, doamna deputat Căruceru Cristina Aida – vicepreşedinte, 

doamna deputat Mara Mareş – secretar, doamna deputat Calista Mara-

Daniela, domnul deputat Ciuhodaru Tudor şi doamna deputat Csep 

EvaAndrea. 

 

 

PREŞEDINTE 

                               CRISTINA IONELA IURIŞNIŢI 

 

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


