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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/669/7 decembrie 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 7 

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

legislative: 

1.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr.613/2022) 

2.Proiect de Lege privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a 

instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 

nr.718/2022) 

3.Proiect de Lege pentru modificarea art.513 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ (PL-x nr.720/2022) 

4.Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (PL-x nr.722/2022) 

5.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.159/2022 

pentru modificarea şi completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(PL-x 

nr.723/2022) 

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 şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.613/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare,completarea Legii nr.1/2011,în sensul introducerii în planurile-cadru ale învăţământului 

primar, gimnazial, liceal şi profesional a disciplinei şcolare „Ora de cultură şi tradiţii româneştiˮ. 

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. 

2.La dezbaterea Proiectului de Lege privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de 

prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative(PL-x nr.718/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, instituirea cadrului necesar pentru realizarea reformei sistemului de protecţie a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin stabilirea măsurilor pentru prevenirea instituţionalizării şi 

accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, având ca scop asigurarea, în mod unitar a acestui 

proces, recunoscut ca prioritate şi responsabilitate naţională şi asumat în cadrul Planului de 

Redresare şi Rezilienţă al României. În acest sens, se introduce, printre altele, posibilitatea 

persoanelor adulte cu dizabilităţi de a beneficia de servicii sociale în mod cumulativ sau în 
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complementaritate cu alte tipuri de servicii sociale sau: educaţionale, culturale, de sănătate, de 

ocupare, precum şi a posibilităţii organizării administrării şi finanţării de servicii specifice cu 

caracter naţional, intercomunitar sau multifuncţional. Totodată, proiectul vizează modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006, precum şi modificarea Legii nr.8/2016. 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. 

3.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.513 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x nr.720/2022), a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.513 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, în sensul ca perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut 

raporturile de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare 

de o lună, să constituie vechime în gradul profesional al funcţiei publice de execuţie. 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 pentru muncă și 

protecție socială 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 Legii educaţiei naţionale 1/2011 

(PL-x nr.722/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

completarea art.104 din Legea nr.1/2011, cu un nou alineat, alin.(22), astfel încât excedentul bugetar 

din finanţarea de bază, rezultat la finalul anului fiscal, să poată fi cheltuit pentru dezvoltarea bazei 

materiale în beneficiul comunităţii şcolare. 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. 

5.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.159/2022 pentru modificarea şi completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PL-x nr.723/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea şi completarea art.84 din Legea nr.1/2011. Proiectul vizează cadrul legal privind plata şi 

decontarea transportului elevilor şcolarizaţi în altă localitate decât cea de domiciliu. Astfel, se 

majorează de 4 ori suma destinată transportului elevilor şcolarizaţi în altă localitate decât cea de 

domiciliu. Pentru transportul elevilor, se va asigura o sumă forfetară lunară de 60 de lei/ lună pentru 

distanta de până la 3 kilometri, iar pentru distanţele ce depăşesc această valoare, suma de 60 lei/ lună 

se va suplimenta cu 6 lei/ lună pentru fiecare kilometru. În cazul în care costul transportului este mai 

mare decât suma forfetară, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât 

contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei 

forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii 

de transport. În situaţia în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare 

de transport pe bază de abonament/pachet de bilete, diferenţa poate fi decontată din bugetele 

consiliilor judeţene. Elevilor care sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se 

asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază şi localitatea de 

domiciliu, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, atât 

pentru contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât şi pentru contravaloarea unei călătorii dus-

întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza documentelor de 

transport. O altă modificare se referă stabilirea cadrului legal ce va permite autorităţilor locale să 

susţină transportul şcolar specializat de tip curse şcolare pentru transportul de la ori până la unitatea 

de învăţământ în toate etapele învăţământului preuniversitar: primar, gimnazial şi liceal. Finanţarea 

cheltuielilor pentru transportul specializat al elevilor se asigură de la bugetul de stat, din sume 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale. Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 
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pentru învățământ care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

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, Dancă Ionel, Grosaru Andi-Gabriel, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și 

Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Cambera Oana-

Alexandra, Csep Eva-Andrea, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


