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SINTEZA 

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. 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. 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. 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. 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. Comisia 

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

acesta urmând a fi trimis 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. 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.   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. 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 Mara-

Daniela. 

 

 

PREŞEDINTE 

CRISTINA-IONELA IURIŞNIŢI 

 

 

         Întocmit                                    
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 

 

 

 


