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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/510/19 octombrie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 19 octombrie 2022 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 19 

octombrie 2022, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.119/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 

aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul energiei (PL-x nr.551/2022) 

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2022 pentru 

modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe(PL-x 

nr.591/2022) 

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 

nr.593/2022) 

4.Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ (PL-x nr.600/2022) 

5.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal(PL-x 

nr.601/2022) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea 

şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

(PL-x nr.602/2022) 

7.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.606/2022) 

8.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.607/2022) 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedinte Carmen-Georgeta Holban, care a declarat 

deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în 

unanimitate. 

1.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze 

naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x nr.551/2022) a luat cuvântul 
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doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul Energiei. Proiectul consolidează şi extinde măsurile de protecţie a populaţiei 

şi economiei de creşterile de preţuri la energie şi gaze naturale. Schema de protejare a populaţiei şi a 

mediului economic se extinde până la 31 august 2023. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente admise. 

 2.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2022 

pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe(PL-x nr.591/2022) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea Legii nr.152/1998, în sensul clarificării textului, pentru evitarea 

confuziilor de termeni, drept pentru care se elimină sintagma numai după diminuarea cu amortizarea 

calculată şi actualizarea cu rata inflaţiei din cuprinsul lit. d1) a art.10 alin.(2). De asemenea, se 

propune înlocuirea sintagmei „tineri specialişti din învăţământ sau din sănătateˮ cu sintagma 

„specialişti din învăţământ sau din sănătateˮ, în tot cuprinsul legii. Totodată, pentru a asigura 

evidenţa sumelor care trebuie virate de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi/sau centrale, care au în administrare locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, se propune modificarea prevederilor cu privire la sumele reprezentând recuperarea 

investiţiei din cuantumul chiriei, respectiv cu privire la sumele rezultate din vânzare şi virate către 

ANL, în sensul creării unei obligativităţi de a transmite, lunar, la ANL, datele necesare într-o formă 

standardizată, general valabilă pentru aceste instituţii. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

3.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 

nr.593/2022) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea şi completarea Legii nr.119/1996. Potrivit expunerii de motive, operaţionalizarea 

sistemului informatic de gestiune a activităţii de stare civilă presupune armonizarea normelor 

metodologice incidente acestui domeniu cu noile fluxuri informatizate de lucru şi cu procesele 

interne ale instituţiilor implicate. În concret, pentru atingerea obiectivelor urmărite prin noul sistem 

şi instituirea posibilităţii de întocmire a actelor de stare civilă în format electronic dar şi a celorlalte 

facilităţi, este necesară elaborarea unor norme care să reglementeze competenţele şi activităţile ce se 

realizează în cadrul S.I.I.E.A.S.C.. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

4.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ(PL-x nr.600/2022) a luat cuvântul doamna 

vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, în sensul instituirii posibilităţii depunerii, inclusiv în format electronic, a 

documentelor necesare pentru întocmirea dosarelor de înscriere la concursurile pentru ocuparea 

funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, corelativ cu obligaţia 

prezentării exemplarelor originale doar de către candidaţii declaraţi admişi la concursul de recrutare. 

A luat cuvântul doamna deputat Csep Eva-Andrea care a susținut faptul că Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației va dezvolta un proiect pilot prin care actele înscrierii la un 

concurs se vor depune electronic. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

5.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
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fiscal (PL-x nr.601/2022) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea Legii nr.227/2015, cu un nou articol, art.222, prin care se reglementează 

scutirea de la plata impozitului pe profit a întreprinderilor sociale de inserţie. Din partea inițiatorilor 

a luat cuvântul doamna vicepreşedinte Calista Mara-Daniela care a susținut adoptarea acestei 

inițiative legislative întrucât există întreprinderi de inserție socială care ajută persoanele 

marginalizate de societate, le reformează profesional pentru a se integra în societate astfel încât să 

devină contribuabili la bugetul de stat. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru politică economică și 

privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și Comisia pentru muncă care sunt sesizate în fond. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

6.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 

privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 

ale cetăţenilor români(PL-x nr.602/2022) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.678/2001, precum şi completarea 

art.28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, în scopul asigurării unei mai bune protecţii 

pentru victimele traficului de persoane. Proiectul are în vedere instituirea explicită a principiului 

nesancţionării persoanei, victimă a traficului de persoane, care a fost obligată să se implice în 

anumite tipuri de activităţi contravenţionale, precum şi instituirea dreptului la acte de identitate 

provizorii pentru victimele care au fost traficate în afara ţării şi cărora le-au fost confiscate actele de 

identitate de către traficanţi. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul doamna vicepreşedinte Calista 

Mara-Daniela care a susținut faptul că trebuie reglementată pedepsirea persoanelor care au cerșit 

împotriva voinței lor. De asemenea, a susținut proiectul de lege în calitate de inițiator, domnul 

deputat Ştefan-Iulian Lorincz care a menționat că problema eliberării cărților de identitate ale 

victimelor traficului de persoane este importantă întrucât primul lucru pe care îl fac traficanții cu 

victimele lor este să le distrugă actul de identitate, deci ar trebui ca aceste acte să fie eliberate într-un 

termen redus de la 30 de zile la 15 zile, pe adresa unui avocat sau ONG. Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 

juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

7.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (PL-x nr.606/2022), a luat cuvântul 

doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.82 din Legea 

nr.1/2011 cu un nou alineat, alin.(11), în sensul ca elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar, inclusiv cei din unităţile şcolare particulare autorizate/acreditate, să beneficieze lunar 

de burse de performanţă şi de burse de merit. A luat cuvântul doamna deputat Csep Eva-Andrea care 

a susținut faptul că această propunere legislativă nu mai are obiect de reglementare, în consecință, se 

abține de la vot. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru învățământ care este sesizată în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

8.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.607/2022), a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, prin 

introducerea unui alineat nou la art.269, care reglementează modalitatea de acordare a concediului de 

odihnă pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul 

preuniversitar. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către  Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă și 

protecție socială care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 
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În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar a 

fost înlocuită de Piper-Savu Florin, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Coarnă Dumitru, 

Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și Ungureanu Emanuel-

Dumitru. Au absentat: Tanasă Dan-preşedinte, Grosaru Andi-Gabriel și Rizea Cristina Camelia.  

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Georgeta-Carmen HOLBAN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


