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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/638/16 noiembrie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 16 noiembrie 2022 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 16 

noiembrie 2022, la orele 9.30, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1.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) 

2.Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.122/2006 privind azilul în 

România (PL-x nr.712/2022) 

3. Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2023 - O Uniune fermă și unită 

[COM(2022) 548]  

4. Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Planul de acțiune 

pentru tineret în cadrul acțiunii externe a EU pentru perioada 2022-2027 - Promovarea 

participării și a capacității semnificative a tinerilor în acțiunea externă a EU pentru dezvoltare 

durabilă, egalitate și pace [JOIN (2022) 53] 

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 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, cu unanimitate, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

2.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.122/2006 

privind azilul în România (PL-x nr.712/2022) ), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea art.11 din Legea nr.122/2006. Astfel, au fost incluse prevederi 

exprese, care să permită suspendarea urmăririi penale, respectiv a judecăţii în cazul infracţiunii de 

intrare în ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României. În plus, pentru cazurile în care s-a 
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pronunţat, totuşi, o hotărâre definitivă de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de 

amânare a aplicării pedepsei, pronunţată pentru infracţiunea de intrare în ţară prin trecerea ilegală a 

frontierei de stat a României, a fost introdusă o normă expresă care permite aplicarea cazului de 

revizuire prevăzut la art.453 alin.(1) lit a) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 

cu modificările şi completările ulterioare („fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la 

soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză”). 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 apărare, ordine publică și 

siguranță națională care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

3.La dezbaterea Propunerii de RECOMANDARE A CONSILIULUI Uniunii Europene 

privind Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2023 - O Uniune fermă și unită 

[COM(2022) 548], a luat cuvântul domnul președinte și a prezentat proiectul de opinie asupra  

Programului de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2023 - O Uniune fermă și unită. 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 majoritate de voturi, 

întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

4.La dezbaterea Comunicării comune către Parlamentul European și Consiliu – Planul de 

acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a EU pentru perioada 2022-2027 - Promovarea 

participării și a capacității semnificative a tinerilor în acțiunea externă a EU pentru dezvoltare 

durabilă, egalitate și pace [JOIN (2022) 53], a luat cuvântul domnul președinte și a prezentat 

proiectul de opinie asupra Planului de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a EU pentru 

perioada 2022-2027 - Promovarea participării și a capacității semnificative a tinerilor în acțiunea 

externă a EU pentru dezvoltare durabilă, egalitate și pace. Domnul președinte a atras atenția  asupra 

faptului că în textul comunicării către Parlamentul European și Consiliu – Planul de acțiune pentru 

tineret în cadrul acțiunii externe a EU pentru perioada 2022-2027, se regăsește sintagma „egalitate de 

gen”, precum și sintagma „LGBTIQ”, în timp ce creștinii europeni nu sunt apărați, prin urmare a 

propus un proiect de opinie negativ. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie negativ. 

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-

secretar, Coarnă Dumitru, Grosaru Andi-Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, 

Plăiașu Gabriel și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, 

Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Dancă Ionel și Rizea Cristina Camelia.  

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


