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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/618/7 noiembrie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 7 noiembrie 2022 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 7 

noiembrie 2022, la orele 17.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1.Propunere legislativă pentru completarea art.109 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x nr.653/2022) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x nr.654/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a 

educaţiei fizice şi sportului (Pl-x nr.655/2022) 

4.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.657/2022)  

5.Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Pl-x nr.658/2022)  

6.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x nr.659/2022)  

7.Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea nr.115 din 19 mai 2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x nr.660/2022) 

8.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x nr.665/2022) 

9.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.95/2005 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a altui act normativ (Pl-x nr.666/2022) 

10.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicat (Pl-x nr.667/2022) 

11.Propunere legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi 

modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (Pl-x nr.670/2022) 

12.Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-

născuţilor (Pl-x nr.673/2022) 
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13.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Decretului-Lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri (Pl-x nr.674/2022) 

14.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Pl-x nr.675/2022) 

15.Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.676/2022) 

16.Proiect de Lege privind serviciul extern specializat în resurse umane şi salarizare (PL-x 

nr.677/2022) 

17.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.678/2022) 

18.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.679/2022) 

19.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.129/2022 

pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind 

stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 

modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr.681/2022) 

20.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011(PL-x nr.687/2022) 

21.Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.688/2022) 

22.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor, pentru completarea art.18 alin.(1) din Legea 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru completarea art.5 din Legea nr.265/2008 

privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PL-x nr.692/2022) 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x nr.693/2022) 

24.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.698/2022) 

25.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare(PL-x nr.699/2022) 

26.Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(1) din Legea nr.56/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva 

COVID-19(PL-x nr.700/2022) 

27.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 

nr.702/2022) 

28. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru continuarea activităţii pe funcţii de 

execuţie de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare (Pl-x nr.703/2022) 

29.Propunere de Recomandare a Consiliul Uniunii Europene privind consolidarea 

prevenirii prin depistarea timpurie: O nouă abordare a UE privind screeningul pentru 

depistarea cancerului [COM(2022) 474] care înlocuiește Recomandarea 2003/878/CE 

Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte Dan Tanasă, care a declarat deschise lucrările 

Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în unanimitate. 

1.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.109 din Legea nr.208 din 20 

iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente(Pl-x nr.653/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.109 din Legea nr.208/2015, cu un 
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nou alineat, alin.(21), prin care se preconizează eliminarea indemnizaţiilor de membru în birourile şi 

oficiile electorale constituite la alegerile parlamentare, pentru reprezentanţii partidelor politice, ai 

alianţelor politice sau electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale. A participat, în calitate de invitat, domnul Zsombor Vajda, vicepreședinte Autoritatea 

Electorală Permanentă care a solicitat respingerea propunerii legislative întrucât se confundă 

calitatea de observator cu cea de membru în biroul electoral și, deși se dorește scăderea cheltuielilor, 

în practică nu se întâmplă așa, mai ales în mediul rural. 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 negativ. 

 2.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 

19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x nr.654/2022), a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.115/2015. 

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează instituirea cadrului legal necesar astfel încât 

alegătorul să poată opta atât pentru un partid, cât şi pentru o persoană anume. A participat, în calitate 

de invitat, domnul Zsombor Vajda, vicepreședinte Autoritatea Electorală Permanentă care a solicitat 

respingerea propunerii legislative deoarece în cazul unui balotaj, partidul trebuie să decidă. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

3.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69 din 28 

aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului(Pl-x nr.655/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.5 din Legea nr.69/2000. Potrivit expunerii de 

motive, iniţiativa legislativă are ca obiectiv introducerea în programa şcolară a unui număr mai mare 

de ore de educaţie fizică şi sport, astfel încât, în cadrul curriculei din învăţământul preuniversitar să 

existe cel puţin o oră de educaţie fizică în fiecare zi. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru tineret și sport 

și Comisia pentru învățământ care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

4.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.657/2022) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează ca şedinţele 

consiliilor locale şi judeţene să fie distribuite în timp real şi în mediul online, ori ca acestea să fie 

înregistrate şi încărcate pe paginile oficiale ale instituţiilor în cauză, în aşa fel încât orice persoană 

interesată să poată asista la luarea deciziilor de către autorităţile administraţiei publice locale. 

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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea 

nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Pl-x 

nr.658/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare modificarea 

art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006. Astfel, este avută în vedere reducerea limitelor procentuale 

aferente sumelor alocate anual partidelor politice de la bugetul de stat, în scopul utilizării diferenţelor 

rezultate pentru susţinerea financiară a altor domenii considerate ca fiind prioritare. A participat, în 
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calitate de invitat, domnul Zsombor Vajda, vicepreședinte Autoritatea Electorală Permanentă care a 

solicitat introducerea unor măsuri tranzitorii, Parlamentul va decide modificarea limitelor 

procentuale. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

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

6.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 

iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x nr.659/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.208/2015, în 

sensul schimbării actualului sistem electoral pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

respectiv înlocuirea listelor de candidaţi închise, utilizate în prezent, cu listele deschise, sistem care 

ar permite fiecărui alegător să îşi exprime opţiunea pentru u candidat anume din lista formaţiunii 

politice pe care a decis să o voteze. Astfel, candidaţii ar fi ordonaţi pe listă în ordine alfabetică şi nu 

într-o ordine prestabilită de formaţiunea politică, iar alegătorul ar vota prin aplicarea ştampilei în 

patrulaterul în care este înscris numele candidatului favorit. A participat, în calitate de invitat, 

domnul Zsombor Vajda, vicepreședinte Autoritatea Electorală Permanentă care a declarat că nu se 

susține propunerea legislativă întrucât nu există un mecanism de departajare pentru înlocuirea listelor 

de candidaţi închise, utilizate în prezent, cu listele deschise. 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 care sunt sesizate în fond. În urma 

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

7.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.112 din Legea nr.115 din 19 

mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x nr.660/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.112 din Legea nr.115/2015, în sensul 

eliminării indemnizaţiilor de membru în birourile electorale constituite la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale, pentru reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai 

alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. A 

participat, în calitate de invitat, domnul Zsombor Vajda, vicepreședinte Autoritatea Electorală 

Permanentă a declarat că nu susține adoptarea inițiativei legislative. 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 Comisia juridică care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

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

8.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x nr.665/2022) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006. Potrivit expunerii de motive iniţiativa vizează înfiinţarea unui card electronic similar 

cardurilor emise în baza Legii nr.165/2018, care să permită cumularea tuturor prestaţiilor sociale, 

pentru a se asigura debirocratizarea şi facilitarea acordării prestaţiilor sociale persoanelor cu 

dizabilităţi. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate 

și familie care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

9.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr.95/2005 

privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a altui act normativ (Pl-x nr.666/2022), a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea Legii nr.95/2006, 

precum şi modificarea art.9 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005. Potrivit 

expunerii de motive, iniţiativa vizează acordarea unor beneficii donatorilor de celule stem 

hematopoietice, printre care se numără includerea în categoria persoanelor care beneficiază de 
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asigurare, fără plata contribuţiilor aferente, scutirea de la coplată şi beneficierea de asigurare, fără 

plata contribuţiilor aferente, respectiv dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate 

temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare. Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate care sunt sesizate în fond. În urma 

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

10.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea şi modificarea art.154 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art.224 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, republicat (Pl-x nr.667/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, completarea art.154 alin.(1) din Legea nr.227/2015, precum şi a art.224 alin.(1) din 

Legea nr.95/2006. Astfel, este avută în vedere exceptarea de la obligaţia plăţii contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente 

ca membri ai unei întreprinderi familiale, acestea urmând a beneficia de asigurare fără plata 

contribuţiei. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, finanțe și bănci care este sesizată în fond. În 

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

favorabil. 

11.La dezbaterea Propunerii legislative pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică 

şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (Pl-x nr.670/2022), a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.291 alin.(3) din 

Legea nr.227/2015, în sensul reducerii cotei de TVA, aferentă livrărilor de pompe de căldură, 

panouri fotovoltaice şi panouri solare termice, de la cota standard de 19%, la 5% asupra bazei de 

impozitare, în scopul reducerii consumului de energie electrică şi a dependenţei consumatorilor faţă 

de volatilitatea pieţei de profil. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisia pentru industrii care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

12.La dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unui tichet social pentru 

îngrijirea nou-născuţilor (Pl-x nr.673/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, instituirea condiţiilor generale privind acordarea unui tichet social pentru 

achiziţionarea de produse necesare îngrijirii nou-născuţilor. Potrivit iniţiativei, se acordă, pentru 

fiecare copil nou-născut pe teritoriul României, un tichet social pe suport fizic, în cuantum de 1000 

lei, destinat achiziţiei de hrană pentru bebeluşi, articole vestimentare, de lenjerie şi de produse 

dermato-cosmetice. Tichetul va fi acordat o singură dată de către autorităţile administraţiei publice 

locale de la domiciliul beneficiarului, la cererea oricăruia dintre părinţi, în momentul eliberării 

certificatului de naştere, prin structura de specialitate care eliberează acest certificat. Comisia pentru 

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

către Comisia pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

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

13.La dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Decretului-Lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 

ori constituite în prizonieri(Pl-x nr.674/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea art.1 alin.(2) din Decretul-Lege nr.118/1990, în sensul 

instituirii posibilităţii acordării beneficiilor prevăzute de lege şi persoanelor care au fost constituite în 

prizonieri după data de 23 august 1944 ori, fiind constituite ca atare, înainte de această dată, au fost 

reţinute în captivitate după încheierea armistiţiului, nu doar de partea sovietică, ci şi de partea 

germană. De asemenea, se urmăreşte acordarea unei sume fixe cu titlu de despăgubire reparatorie 

pentru noua categorie de beneficiari. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 
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sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială care 

este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

14.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.675/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit 

expunerii de motive, dreptul asiguratei de a beneficia de servicii de evaluare psihologică şi consiliere 

psihologică, în vederea prevenirii şi tratării tulburărilor psihice asociate sarcinii şi naşterii. 

Consultarea psihologică se va putea presta, la cerere, pe o parcursul unei perioade de 126 de zile 

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

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru sănătate și familie care este sesizată în fond. 

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

15.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.676/2022), a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.469 alin.(1) din 

Legea nr.227/2015, în sensul exceptării de la obligaţia plăţii impozitului pe mijloacele de transport a 

contribuabililor, persoane fizice, în a căror proprietate sau coproprietate se află asemenea bunuri, în 

cazul părinţilor care au cel puţin 2 copii în întreţinere, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, precum şi 

pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. De asemenea, soluţia legislativă 

propusă are în vedere şi mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar, 

cu respectarea condiţiilor mai sus enunţate, în cazul contribuabililor, persoane fizice, având calitatea 

de locatari în aceste contracte. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, finanțe și bănci care 

este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

16.La dezbaterea Proiectului de Lege privind serviciul extern specializat în resurse umane şi 

salarizare (PL-x nr.677/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, stabilirea cadrului legal pentru organizarea şi funcţionarea serviciului extern 

specializat în resurse umane si salarizare, SERUS, coordonat de către un expert în legislaţia muncii 

acreditat. A participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Bunea președintele Consiliului 

superior al CECCAR care a susținut un punct de vedere referitor la ocupația de expert în legislația 

muncii acreditat de UNELM, serviciile vizate sunt circumscrise codului CAEN 7830. UNELM, 

desemnată să acrediteze experții este o asociație privată, nu un organism al statului român. În calitate 

de inițiator, a luat cuvântul doamna vicepreședinte Mara Calista care a susținut că va integra 

observațiile formulate de Consiliul Legislativ ca amendamente în cadrul comisiei de fond. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. În urma 

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

17.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr.678/2022), a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, potrivit expunerii de motive, introducerea 

posibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale din mediul rural de a cuprinde în bugetul local 

sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei funcţionarilor publici şi personalului 

contractual din aparatul de specialitate al primăriei. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

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

protecție 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 modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 

decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.679/2022), a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii 
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nr.263/2010, urmărindu-se includerea dansatorilor şi a soliştilor de balet în categoria persoanelor a 

căror vârstă standard de pensionare poate fi redusă până la 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru 

bărbaţi, alături de balerini şi acrobaţi, respectiv includerea soliştilor de balet în enumerarea din anexa 

nr.4 (Lista cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în 

condiţii speciale). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

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

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

19.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru 

interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor 

termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr.681/2022), a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, prelungirea aplicabilităţii 

art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2022, respectiv contractarea de către casele de 

asigurări de sănătate a sumelor alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie 

servicii medicale spitaliceşti, având în vedere faptul că la nivelul CNAS se reţin cotele prevăzute de 

lege, pentru a asigura o gestionare eficientă a sumelor alocate în bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru acest domeniu de asistenţă medicală, şi decontarea, fără a mai fi 

necesară o regularizare trimestrială, astfel încât să se asigure accesul neîntrerupt al asiguraţilor la 

servicii medicale, precum şi pentru situaţii neprevăzute care pot apărea în actualul context pandemic. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și 

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 şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PL-x nr.687/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, acordarea de burse de studiu şi burse de ajutor social, atât elevilor de la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, cât şi celor de la cursurile cu frecvenţă din unităţile 

şcolare particulare autorizate/acreditate, care urmează gratuit cursurile acestor unităţi şcolare 

particulare. Decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer din bugetul 

Ministerului educaţiei, către unităţile administrativ-teritoriale. Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

buget, finanțe și bănci și Comisia pentru învățământ care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

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

21. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea 

Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.688/2022), a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.262 din Legea nr.1/2011, 

astfel încât profesorii din învăţământul preuniversitar care au peste 25 de ani vechime şi gradul 

didactic I şi care au dreptul la reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, cu plata integrală 

a salariului, să poată fi remuneraţi pentru orele suplimentare efectuate şi în situaţia efectuării normei 

reduse. De asemenea, iniţiativa are în vedere şi situaţia profesorilor de instruire practică, şi maiştrilor 

instructori, respectiv personalului didactic din învăţământul special, care au aceeaşi vechime în 

învăţământ şi, totodată, gradul I, să aibă dreptul la reducerea cu două ore a normelor prevăzute de 

legislaţia în vigoare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

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

învățământ care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, amânarea 

dezbaterilor cu o săptămână. 

22.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, pentru completarea art.18 alin.(1) din 
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Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru completarea art.5 din 

Legea nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PL-x 

nr.692/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997,completarea art.18 alin.(1) din Legea nr.350/2001, 

precum şi completarea art.5 din Legea nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 

infrastructura rutieră. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează introducerea obligativităţii ca 

organele administraţiei publice care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică în 

domeniul drumurilor transversale de interes naţional şi judeţean, în intravilan, să includă în 

programele de realizare a proiectelor, atât lucrări destinate circulaţiei rutiere, cât şi lucrări destinate 

circulaţiei pietonale, prin amenajări de trotuare, pe cel puţin una dintre părţile carosabilului, în 

vederea asigurării siguranţei acestora. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

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

infrastructură, 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. 

23.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr.693/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, completarea Legii nr.1/2011, în sensul ca plata tuturor tipurilor de burse să 

se efectueze lunar, în avans, până pe data de 25 a lunii anterioare celei pentru care se acordă (cu 

excepţia bursei universitare aferente primei luni a anului universitar, în acest caz plata urmând a fi 

realizată până la data de 14 din prima lună a anului universitar). 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 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

24. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.698/2022), a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea unor dispoziţii 

din Legea nr.272/2004. Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ vizează definirea noţiunii de 

înstrăinare părintească, stabilirea modalităţilor în care aceasta poate fi constatată, efectele juridice ale 

constatării existenţei înstrăinării părinteşti, urmând a fi instituite măsuri în contextul creşterii 

numărului de dispute judiciare între părinţi cu privire la exercitarea în comun a autorităţii părinteşti, 

cu privire la modalitatea de păstrare a relaţiilor personale între copii şi părintele cu care aceştia nu 

locuiesc în mod constant, precum şi cu privire la stabilirea modului în care fiecare dintre părinţi va 

contribui la cheltuielile de creştere şi educare ale copilului. 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

25.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

(PL-x nr.699/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000, precum şi modificarea Legii nr.1/2011. Iniţiativa 

vizează interzicerea segregării în învăţământ, înlocuirea expresiei segregare şcolară cu expresia 

segregare în învăţământ, instituirea unei noi definiţii a segregării în învăţământ. Comisia pentru 

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

către Comisia pentru învățământ, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

și Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

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

26. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.7 alin.(1) din Legea nr.56/2020 

pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva 

COVID-19 (PL-x nr.700/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 
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reglementare, modificarea art.7 alin.(1) din Legea nr.56/2020, în sensul menţionării exprese a sursei 

de finanţare a sporului de până la 30% prevăzut de respectivul alineat. Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate care sunt sesizate în fond. În urma 

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

27.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PL-x nr.702/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, 

completarea Legii nr.207/2015, precum şi completarea Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004. Iniţiativa vizează instituirea unui mecanism de compensare între sumele datorate de 

către angajator statului (contribuţia asiguratorie pentru muncă, impozitul pe salarii, contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurări sociale), continuarea comunicării în format 

electronic la nivelul caselor de asigurări de sănătate, reducerea termenului de depunere a 

documentelor justificative pentru decontul indemnizaţiilor de concediu medical suportate de 

angajator, eliminarea obligaţiei angajatorului de a achita, din fonduri proprii, indemnizaţia de 

concediu medical pentru primele 5 zile de concediu medical. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul 

doamna deputat Violeta Alexandru care a declarat că se urmărește introducerea unui mecanism al 

compensării cu statul ca o opțiune utilă angajatorilor care așteaptă cu anii plățile pentru concediile 

medicale, prin urmare, ar trebui să se plătească penalități pentru fiecare zi de întârziere. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate care sunt sesizate în fond. În urma 

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

28. La dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru continuarea activităţii 

pe funcţii de execuţie de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare (Pl-x 

nr.703/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

posibilitatea, pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi îşi desfăşoară activitatea 

în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, de a continua activitatea 

ocupând exclusiv o funcţie de execuţie. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

29.  La dezbaterea Propunerii de RECOMANDARE A CONSILIULUI Uniunii Europene 

privind consolidarea prevenirii prin depistarea timpurie: O nouă abordare a UE privind 

screeningul pentru depistarea cancerului [COM(2022) 474] care înlocuiește Recomandarea 

2003/878/CE a Consiliului, a luat cuvântul domnul președinte și a prezentat proiectul de opinie 

asupra strategiei europene privind screeningul pentru depistarea cancerului. Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată cu documentul nelegislativ pentru 

examinarea de fond, proiectul de opinie urmând a fi trimis către Comisia pentru afaceri europene 

care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, 

întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Calista Mara-Daniela-

vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi 

Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Cambera Oana-Alexandra, Dancă Ionel, Grosaru Andi-

Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia și 

Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Csep Eva-Andrea și Coarnă Dumitru.  

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


