
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-20/463/19.10.2018 

           pentru femei şi bărbaţi 

     
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 16 octombrie 2018 

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

lucrările în data de 16 octombrie 2018 având pe ordinea de zi următoarele 

proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011   (Plx.370/2018)  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.261 din 

Legea audiovizualului nr.504/2002 (PLx. 374/2017)   

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la 

resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care 

rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, 

semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia 

privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro  

(PLx. 411/2018)  

4.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 

2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx. 

441/2018) 



5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.159 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (PLx. 466/2018) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea 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 (PLx. 479/2018) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 

privind statutul cadrelor militare  (PLx. 404/2018) 

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

nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2001  (PLx. 491/2018) 

 

 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 completarea art.168 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx. 370/2018) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 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 şi completarea 

art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 (PLx. 374/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

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

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă 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 ratificarea Protocolului Nagoya 

privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a 

beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 

octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la 

Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de 

Janeiro (PLx. 411/2018)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic, 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 Legii-cadru 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice  (PLx. 441/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  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    propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (PLx. 

466/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. 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 

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. 479/2018) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 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 şi completarea 

Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare  (PLx. 404/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

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

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 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. 

8. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2001  (PLx. 491/2018) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

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

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 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 nefavorabil. 

 

                                                                              



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 Bogaciu Alexandra-Corina, doamna deputat 

Calista Mara-Daniela, domnul deputat Răzvan Rotaru,  doamna deputat Teiş 

Alina şi doamna deputat Longher Victoria. 

 

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

vicepreşedinte,  doamna deputat Mara Mareş – secretar,  doamna deputat Bîzgan 

Gayral Oana-Mioara, doamna deputat Csep Eva-Andrea şi domnul deputat 

Ilişanu Claudiu-Augustin. 

 

PREŞEDINTE 

CRISTINA-IONELA IURIŞNIŢI 

 

 

 

         Întocmit                                    
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 

 

 

 


