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SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din data de 15 mai 2018 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 15 mai 2018, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative şi proiecte de lege, 

după cum urmează:  

 1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie  (PLx. 233/2018)  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PLx. 207/2018)   

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/ 2003 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie  (PLx. 93/2017)  

4. Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale (PLx. 

166/2018) 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx. 267/2018) 



6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 

înfiin ţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi (PLx. 170/2018) 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (PLx. 

258/2018) 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (PLx. 

171/2018) 

 Primele trei iniţiative legislative au  fost dezbătute în şedinţă comună 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, sub conducerea domnului 

deputat Nicolicea Eugen, preşedintele comisiei.  

 În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la 

dezbateri au participat ca invitaţi: doamna Cîrstea Monaliza, secretar general 

din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi 

Bărbaţi şi domnul Bogdan Caştu din partea Ministerului Afacerilor Interne. 

 

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

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 

Raportul de adoptare a proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie, cu amendamentele admise, aşa cum sunt redate în Anexa I ce 

face parte integrantă din raport. Amendamentele respinse sunt redate în 

Anexa II. 

 

 În continuare, 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.  



4. La dezbaterea propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor 

speciale (PLx. 166/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  

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

întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

5. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx. 267/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.   

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

întocmirea unui aviz favorabil.  

6. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.8/2016 privind înfiin ţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilita ţi (PLx. 170/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.   

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

întocmirea unui aviz favorabil.  

7. La dezbaterea  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi (PLx. 258/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.   

În urma examinării ini ţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului 

Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, precum şi a 

opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu un 

amendament admis, redat în Anexa I a raportului. 



8. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi (PLx. 171/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  

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

amânarea proiectului. 

 

În cadrul lucr ărilor comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Iurişniţi 

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

doamna deputat Căruceru Cristina Aida – vicepreşedinte, domnul deputat 

Cupă Ion – vicepreşedinte, doamna deputat Mareş Mara – secretar, doamna 

deputat Bîzgan Gayral Oana Mioara, doamna deputat Bogaciu Alexandra 

Corina, doamna deputat Longher Victoria, doamna deputat Csep Eva 

Andrea, doamna deputat Calista Mara-Daniela, domnul deputat Ilişanu 

Claudiu Augustin. 

Au absentat de la lucrările comisiei:  domnul deputat Ciuhodaru Tudor şi 

domnul deputat Rotaru Răzvan Ilie. 

 

PREŞEDINTE 

   CRISTINA- IONELA IURI ŞNIŢI 

 

                                                                           

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


