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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

  Comisia pentru egalitatea de şanse            Nr.4c-20/518/17.11.2020 

           pentru femei şi bărbaţi 

 

 

Proces-verbal 
 

al lucrărilor Comisiei din data de 17 noiembrie  2020 
 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările 

online în data de 17 noiembrie  2020 având pe ordinea de zi următoarele proiecte de 

lege şi propuneri legislative: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx. 664/2020) 

2.Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale (PLx.665/2020) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx.672/2020) 

Şedinţa online 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 ședința online au participat ca invitați 

parlamentari inițiatori ai proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi. 

1.La dezbaterea propunerii  legislative  pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 664/2020) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativa  are ca obiect de 

reglementare completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul introducerii 

principului incompatibilităţii între exercitarea unor funcţii de conducere în cadrul unui 

partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional şi exercitarea funcţiei de director al 

Casei corpului didactic, precum şi pentru cadrele didactice, membre ale corpului 

naţional de experţi în management educaţional, care ocupă funcţii de conducere, de 

îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare. Comisia 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru învațamânt, știință,tineret  şi sport , care este 
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sesizată în fond.  

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

2. La dezbaterea propunerii  legislative pentru completarea art.12 din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale (PLx. 665/2020) a luat cuvântul doamna preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativa  are ca obiect de  

reglementare completarea art.12 din Legea nr.1/2011, în sensul instituirii gratuităţii 

pentru transportul public local al elevilor efectuat de către regiile sau societăţile de 

transport local aflate în administrarea primăriilor, iar pentru municipiile şi oraşele cu 

mai mult de 50.000 de locuitori să se organizeze curse de transport şcolar, către şi de 

la şcoală, de tipul „curse şcolare”, destinate exclusiv transportului de elevi. Comisia 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru învațamânt, știință,tineret  şi sport , care este 

sesizată în fond.  

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

3. La dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 672/2020) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativa are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul 

acordării finanţării de bază pentru antepreşcolarii/preşcolarii/elevii şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ particulare şi confesionale autorizate, precum şi al instituirii 

posibilităţii înscrierii copiilor cu vârste cuprinse între 2 şi 3 ani în grădiniţe, în limita 

locurilor disponibile. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru învațamânt, 

știință,tineret  şi sport, care este sesizată în fond.  

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

unui aviz negativ.                                                      

     În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: doamna deputat Iurişniţi Cristina-

Ionela – preşedinte,  domnul deputat Teacă Alexandru , doamna deputat Bogaciu 

Alexandra-Corina, doamna deputat Calista Mara-Daniela,  doamna deputat Longher 

Victoria, doamna deputat Teiş Alina, domnul deputat Arsu Alin-Ionuț-vicepresedinte  

și domnul deputat Rotaru Răzvan-Ilie, doamna deputat Bîzgan -Gayral Oana -Mioara, 

Au absentat de la lucrările comisiei: domnul deputat Vîlceanu Dan, doamna 

deputat Căruceru Aida -Cristina, doamna deputat Csep Eva- Andrea, domnul deputat 

Ilșanu Claudiu-Augustin 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

CRISTINA-IONELA IURIŞNIŢI 

           


