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  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/157/28.03.2018 

           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 27 martie 2018 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 27 martie 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.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 

Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 

8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilit ăţi  (PLx. 1/2018)  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind 

înfiin ţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor  (PLx. 4/2018)   

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.13 

alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri  (PLx. 83/2018)  

4.  Proiectul Legii manualului şcolar  (PLx. 86/2018) 



5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării for ţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.200/2006 

privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale  (PLx. 93/2018) 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx. 91/2018) 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  (PLx. 97/2018) 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PLx. 98/2018) 

9. Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor 

publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi  (PLx. 102/2018) 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind 

stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport 

pentru anumite categorii de persoane (PLx. 120/2018) 

11. Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă (PLx. 

124/2018) 

12. Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx. 103/2018) 

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 şedinţă au participat în calitate de invitaţi :doamna Nicoleta 

Curelaru din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi 

Adopţie,  doamna Mirea Ecaterina din partea Avocatului Poporului,  domnul 

Danteş Nicolae Bratu  din partea M.M.J.S. şi  domnul Dumitrescu Dan din 

partea Ministerului Sănătăţii. Invitaţii au intervenit în cadrul dezbaterilor, au 

răspuns întrebărilor adresate de către deputaţi şi au exprimat puncte de 

vedere favorabile adoptării proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi. 

 

1. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

institu ţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 

alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute 

de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi  (PLx. 

1/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Inițiativa legislativă prevede o serie de  măsuri pentru 

consolidarea activităţii instituţiei şi unificarea practicii judiciare. 

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

întocmirea unui aviz favorabil, cu amendamentele prezentate de către 

Avocatul Poporului  ,  care să fie transmise la comisia de fond. 

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind 

înfiin ţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor  (PLx. 4/2018)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Inițiativa legislativă prevede  măsuri prin care comunităţile locale să 

găsească soluţii, inclusiv parteneriate , mai ales în mediul rural pentru 

creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară. 

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

întocmirea unui aviz  favorabil.  



3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi 

cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  (PLx. 83/2018)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Inițiativa legislativă prevede extinderea domeniilor în care se poate presta 

muncă necalificată ocazional. 

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

întocmirea unui aviz  favorabil.  

4. La dezbaterea  proiectului Legii manualului şcolar (PLx. 86/2018)a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Proiectul de lege propune o reformă în asigurarea manualelor şcolare în 

învăţământul preuniversitar, acestea fiind considerate ca bunuri de interes 

public. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării for ţei de muncă şi pentru modificarea Legii 

nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 

pentru plata creanţelor salariale   (PLx. 93/2018)   a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.76/2002, precum 

şi modificarea şi completarea Legii nr.200/2006, urmărindu-se, în principal, 

corelarea prevederilor actelor normative asupra cărora se intervine cu 

ultimele modificări aduse Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

6. La dezbaterea   proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea 



Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx. 91/2018) a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006, în vederea stabilirii unui ansamblu de măsuri care vizează, 

în principal, punerea legii menţionate mai sus în concordanţă cu recentele 

modificări şi completări aduse Codului fiscal, precum şi alte aspecte în 

domeniul sănătăţii.  

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

7. La dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene 

prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  (PLx. 97/2018) a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenelor de 

depunere a declaraţiilor privind veniturile asupra cărora se datorează 

contribuţia de asigurări sociale, respectiv contribuţia de asigurări sociale de 

sănătate, de la 31 ianuarie la 15 aprilie 2018. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

8.  La dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PLx. 98/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui ansamblu de 

măsuri ce vizează reducerea birocraţiei din cadrul sistemului de sănătate. 

Intervenţiile legislative vizează, în principal, majorarea limitei de vârstă de 

la 7 ani la 16 ani, până la care, în cazul unor afecţiuni grave ale copilului 

bolnav, pentru care nu se acordă certificat de handicap şi pentru care 



persoana îndreptăţită potrivit legii, poate beneficia de concediu medical şi 

indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

9.La dezbaterea  proiectului de Lege privind integrarea în muncă, în 

cadrul institu ţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi 

(PLx. 102/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Proiectul de lege  prevede acordarea de facilităţi pentru 

angajarea tinerilor dezavantajaţi , în locurile de muncă vacante din instituţii 

publice de la nivel local, pe o perioadă de 24 de luni. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

10. La dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene 

privind stabilirea unor m ăsuri pentru asigurarea facilităţilor la 

transport pentru anumite categorii de persoane  (PLx. 120/2018)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene, în 

scopul asigurării facilit ăţilor la transport pentru anumite categorii de 

persoane. 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

11. La dezbaterea  proiectului de Lege privind Statutul inspectorului de 

muncă  (PLx. 124/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  Proiectul de lege   reglementează statutul 

inspectorului de muncă, urmărind stabilirea drepturilor şi obligaţiilor 

specifice acestuia, precum şi a incompatibilităţilor, interdicţiilor şi măsurilor 

de protecţie aplicabile funcţiei publice specifice de inspector de muncă. 



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

întocmirea unui aviz favorabil. 

12. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) 

din Legea nr.286/2009 privind Codul penal  (PLx. 103/2018)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Proiectul de lege are ca obiect de cazul infracţiunilor prevăzute la art.193-

Lovirea sau alte violenţe şi la art.196-Vătămarea corporală din culpă, 

săvârşite asupra unui membru al familiei, împăcarea să nu mai înlăture 

răspunderea penală, aşa cum este reglementat în prezent. 

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

întocmirea unui aviz  favorabil. 

 
În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ionela Iurişniţi – preşedinte , doamna deputat Aida Cristina 

Căruceru – vicepreşedinte, domnul deputat  Iulian Bulai – vicepreşedinte,   

domnul deputat Răzvan-Ilie Rotaru, domnul deputat Claudiu-Augustin 

Ili şanu, doamna deputat Alexandra-Corina Bogaciu, doamna deputat 

Adriana Săftoiu în locul doamnei deputat Mara-Daniela Calista,  doamna 

deputat Oana-Mioara Bîzgan Gayral  şi doamna deputat Victoria Longher  . 

 Au absentat : domnul deputat Ion Cupă – vicepreşedinte, doamna deputat  

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

deputat Ciuhodaru Daniel. 

 

PREŞEDINTE 

   CRISTINA- IONELA IURI ŞNIŢI 

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


