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

desfăşurat lucrările în ziua de 20 februarie 2017, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1. Propunere legislativă privind parteneriatul civil  (PLx. 498/2016) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 

zilieri (PLx. 518/2016) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniile educaţiei, cercetării, form ării profesionale şi 

sănătăţii(PLx. 12/2017) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 



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

ocupării for ţei de muncă (PLx. 27/2017) 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei şi sportului nr.69/2000 (PLx. 28/2017) 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 32/2017) 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 33/2017) 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.110 din Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat (PLx. 39/2017) 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în 

mediul rural "(PLx. 46/2017) 

10. Proiect de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice 

locale din comune, oraşe şi municipii a compartimentului de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale (PLx. 51/2017) 

11. Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul func ţionarilor publici (PLx. 53/2017) 

12. Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 55/2017) 

13. Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de 

prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down (PLx. 60/2017) 

14. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap           

(PLx. 61/17) 

15. Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PLx. 62/2017) 

16. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap           

(PLx. 64/2017) 



17. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 67/2017) 

18. Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat  (PLx. 78/2017) 

19. Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protec ţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

(PLx. 81/2017) 

20. Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea 

nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 83/2017) 

21. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 86/2017) 

22. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 87/2017) 

23. Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - 

Codul Muncii  (PLx. 90/2017) 

24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului 

scial nr.62/2011 (PLx. 99/2017) 

25. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

(PLx. 101/2017) 

 

 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Oana –Mioara Bizgan 

Gayral 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 privind parteneriatul civil    

(PLx. 498/2016)  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  juridice, de 

disciplină şi imunităţi care este sesizată în fond . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea  

propunerii legislative cu o săptămână. 

 

2.  La  dezbaterea proiectului de lege  pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri (PLx. 518/2016) 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 şi protecţie 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 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, form ării 

profesionale şi sănătăţii (PLx. 12/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi – sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ, 

tineret şi sport  care sunt sesizate în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

4. La  dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea 

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

stimularea ocupării for ţei de muncă (PLx. 27/2017) a luat cuvântul 



doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este 

sesizată în fond . 

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 

urgenţă a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei şi sportului nr.69/2000 (PLx. 28/2017) a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport  care este 

sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

6. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice                 

(PLx. 32/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

7. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.17 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice              

(PLx. 33/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  



sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie 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 completarea art.110 din 

Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat  (PLx. 39/2017)  a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 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.   

 

9. La  dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Programului " 

Case sociale în mediul rural "(PLx. 46/2017) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi –  sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 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  nefavorabil.   

 

10.  La  dezbaterea proiectului de Lege privind înfiin ţarea, la nivelul 

administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii a 

compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale        

(PLx. 51/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru 



administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care sunt sesizate în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

11. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.100 din 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici                  

(PLx. 53/2017)   a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care sunt sesizate în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

12. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.24 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 55/2017) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care 

este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

13. La  dezbaterea proiectului de Lege  privind reglementarea serviciilor 

integrate de prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down   

(PLx. 60/2017)   a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi 



protecţie socială  şi Comisiei pentru sănătate şi familie care sunt  sesizate în 

fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

14. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PLx. 61/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

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

bărbaţi –  sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

15. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.2 din 

Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice   

(PLx. 62/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

16 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PLx. 64/2017)   a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

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

bărbaţi –  sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială  şi Comisiei pentru sănătate şi familie care sunt  

sesizate în fond . 



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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

17 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 67/2017) a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

18 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.8 din 

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PLx. 78/2017) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care 

este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

19. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.58 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx. 81/2017) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi – sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate 

şi familie  care sunt sesizate în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 



20. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea pct.38 din 

anexa nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx. 83/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

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

bărbaţi –  sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

21 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor                 

(PLx. 86/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

22 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice          

(PLx. 87/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi –  

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

23 . La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.139 din 

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx. 90/2017)  a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea 



de şanse pentru femei şi bărbaţi –  sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

24. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii dialogului scial nr.62/2011 (PLx. 99/2017)  a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi –  sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

25. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.52 

/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri (PLx. 101/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi – sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond . 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

 

 În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Oana-Mioara Bîzgan Gayral – preşedinte, domnul deputat Bulai 

Iulian–  vicepreşedinte, domnul deputat Petre Florin Manole, domnul 

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

doamna deputat Mara-Daniela Calista, doamna deputat Éva-Andrea Csép,  

domnul deputat Claudiu-Augustin Ilişanu, doamna deputat Victoria Longher 

şi domnul deputat Răzvan-Ilie Rotaru . 

 



Au absentat: doamna deputat Marina-Adelina Coste şi doamna 

deputat  Alexandra-Corina Bogaciu. 

 

          PREŞEDINTE        SECRETAR                

Oana -Mioara BÎZGAN GAYRAL                      Mara MAREŞ 

                                                                               

 

                                                                                   Întocmit                                                          

                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

           


