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 lucrărilor Comisiei din data de 5 iunie 2018 

 

 

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

lucrările în ziua de 5 iunie 2018, având pe ordinea de zi dezbaterea şi 

avizarea următoarelor propuneri legislative şi proiecte de lege: 

 1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx. 290/2018)  

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului 

social (PLx. 306/2018)  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 309/2018) 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (PLx. 199/2018) 



5. Discuţii cu reprezentanţii Consiliului Na ţional pentru Combaterea 

Discriminării cu privire la îmbun ătăţirea cadrului legislativ în domeniu. 

 

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 lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna Butuza 

Claudia şi doamna Leancă Maria din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale şi domnul Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru 

Combaterea Discriminării. 

 

1. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.16 al 

Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl ătit din 

fonduri publice (PLx. 290/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 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.  

 

2. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 62/2011 

a dialogului social (PLx. 306/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare.   

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 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.  

 



3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

309/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis 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.  

 

4. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare  (PLx. 199/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Comisia a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi transmis  la 

Comisia pentru apărare,ordine publică şi siguranţă naţională care este 

sesizată în fond. 

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

amânarea proiectului. 

 
5. Discuţiile cu reprezentanţii Consiliului Na ţional pentru Combaterea 

Discriminării s-au referit la posibilitățile de îmbunătățire a activității 

instituției, cât și a cadrului legislativ privind egalitatea de șanse și 

combaterea discriminării, în general. Totodată membrii comisiei au convenit  

cu domnul preşedinte al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării  să efectueze o vizită de lucru la sediul instituţiei, în perioada 

următoare. 

 
 

În cadrul lucr ărilor comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Iurişniţi Cristina Ionela – preşedinte, doamna deputat Căruceru Cristina Aida 

– vicepreşedinte, domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin în locul domnului 

Iulian Bulai – vicepreşedinte, doamna deputat Bîzgan Gayral Oana Mioara, 



doamna deputat Bogaciu Alexandra Corina, doamna deputat Longher 

Victoria, doamna deputat Calista Mara-Daniela şi domnul deputat Rotaru 

Răzvan Ilie. 

 

Au absentat de la lucrările comisiei: domnul deputat Cupă Ion – 

vicepreşedinte, doamna deputat Mara Mareş – secretar, domnul deputat 

Ili şanu Claudiu Augustin şi domnul deputat Ciuhodaru Tudor . 

 

 

PREŞEDINTE 

                               CRISTINA IONELA IURIŞNIŢI 

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna        

 


