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  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/1495/13.12.2017 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 12 decembrie 2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 12 decembrie 2017, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 -

PLx.567/2017. În conformitate cu prevederile art.21 şi 22 din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat,  

dezbaterile au avut loc în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă  şi 

protecţie socială din Camera Deputaţilor,  Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat. 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- doamna Lia Olguţa Vasilescu – ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale  

- domnul Gabriel Petrea , Ministrul Consultării Publice şi Dialogului 

Social 

- domnul  Butnaru Florinel – preşedinte, Consiliul de monitorizare a 

implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

 



 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat  Adrian Solomon,  

preşedintele Comisiei pentru muncă  şi protecţie socială din Camera 

Deputaţilor.  

Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 – PLx 

567/2017 a avut loc pe următorii ordonatori principali de credite: 

- Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (Anexa 3/20) 

- Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social (Anexa 3/49)    

- Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei privind  

drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Anexa 3/58). 

 

1.Dezbaterea Anexei 3/20, a Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale, a avut loc în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă  şi protecţie 

socială din Camera Deputaţilor,  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 

socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse ale Senatului. 

În cadrul dezbaterilor, doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu a 

precizat că M.M.J.S. îşi stabileşte, pentru perioada 2018-2020, o serie de 

direcţii de acţiune, având în vedere principalele angajamente pe care statul 

român şi le-a asumat în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi : 

1. Susţinerea ocupării forţei de muncă şi formării profesionale, cu accent pe 

ocuparea în rândul tinerilor şi femeilor , asigurarea egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi şi a condiţiilor optime de muncă. 

2. Asigurarea unui sistem de politici, în domeniul pensiilor şi drepturilor de 

securitate socială, sustenabil şi echitabil pentru femei şi bărbaţi . 

3. Dezvoltarea capacităţii administrative a ministerului şi a instituţiilor aflate 

în subordine, respectiv Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între 

Femei şi Bărbaţi (ANESFB) 

4. Bugetarea de gen în politicile publice 

 Totodată, doamna ministru a prezentat o sinteză a politicilor din 

domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi măsurile pe 



care le are în vedere ministerul în scopul realizării programului de guvernare 

propus cu privire la acest domeniu. În cadrul dezbaterilor au fost adresate 

întrebări referitoare la proiectele pe care le are în vedere pentru  combaterea 

violenţei domestice, construirea de centre şi adăposturi  pentru victimele 

agresiunilor domestice şi implementarea Convenţiei de la Istanbul, ratificată 

de România în martie 2016. 

Supusă votului, Anexa 3/20 a fost aprobată de membrii comisiilor cu 

majoritate de voturi (28 voturi pentru , 10 voturi împotrivă şi 1 abţinere ). 

 

2. Dezbaterea Anexei 3/49, a Ministerului Consultării Publice şi 

Dialogului Social, a avut loc în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă  şi 

protecţie socială din Camera Deputaţilor ,Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse ale Senatului. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate: misiunea instituţiei publice 

şi cadrul legal de funcţionare, priorităţi strategice pe termen mediu ale 

ordonatorului de credite, componenta sistemului de finanţare şi politica în 

domeniul investiţiilor publice. 

Supusă votului, Anexa 3/49 a fost aprobată de membrii comisiilor cu 

majoritate de voturi (28 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă). 

 

3. Dezbaterea Anexei 3/58, a Consiliului de monitorizare a 

implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

a avut loc în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă  şi protecţie socială 

din Camera Deputaţilor ,Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 

şi Comisia pentru egalitatea de şanse ale Senatului. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate misiunea instituţiei publice şi 

cadrul legal de funcţionare, precum şi priorităţile strategice pe termen mediu 

ale ordonatorului de credite. 

Supusă votului, Anexa 3/58 a fost aprobată de membrii comisiilor cu 

majoritate de voturi (30 voturi pentru şi 6 abţineri). 



 

 În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2018, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (30 

pentru şi 9 împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului, cu amendamente, 

admise şi respinse. Acestea sunt redate în avizul comun întocmit. 

          Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art.73 alin. (1) din Constituţie. 

   

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cosette-Paula Chichirău – preşedinte, domnul deputat Iulian Bulai – 

vicepreşedinte,  domnul deputat Ion Cupă – vicepreşedinte, doamna deputat  

Mara Mareş – secretar, doamna deputat  Éva-Andrea Csép, domnul deputat 

Claudiu-Augustin Ilişanu, doamna deputat Alexandra-Corina Bogaciu, 

doamna deputat Victoria Longher, doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan 

Gayral şi doamna deputat Mara-Daniela Calista . 

Au absentat : doamna deputat Aida Cristina Căruceru – 

vicepreşedinte,  domnul deputat Răzvan-Ilie Rotaru şi domnul deputat 

Ciuhodaru Daniel. 

 

        PREŞEDINTE 

                                   Cosette- Paula CHICHIRĂU    
   

 

                                                                              Întocmit                                 
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


