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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/107/22 martie 2022 

        pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 22 martie 2022 

 

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

în data de 22 martie 2022, la orele 15.00, având pe ordinea de zi următoarele: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011(Pl-x nr.46/2022) 

2.Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.92/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002 (Pl-x nr.93/2022) 

4.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.5/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x nr.94/2022) 

5.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii (PL-x nr.102/2022) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o 

alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar (PL-x nr.103/2022) 

7.Proiect de lege pentru completarea art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (PL-x nr.108/2022) 

8.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (PL-x 

nr.109/2022) 

9.Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 

nr.110/2022) 

10.Proiect de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.111/2022) 

11.Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (PL-x nr.112/2022) 

12.Proiect de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea art.4 alin.(1) din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PL-x nr.113/2022) 

13.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (PL-x nr.114/2022) 

14.Propunere legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care votează 

(Pl-x nr.118/2022) 

Şedinţa fizică și online 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 art.44 alin.(9) din Legea educaţiei 
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naţionale nr.1/2011(PL-x nr.46/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea art.44 alin.(9) din Legea nr.1/2011, în sensul ca, doar absolvenţii de liceu 

care deţin diplomă de bacalaureat, să aibă dreptul să se înscrie la şcolile sanitare postliceale. 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 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 completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x nr.92/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, în sensul limitării la trei a numărului de mandate ale aleşilor locali (primar, 

consilier local/judeţean şi preşedinte al consiliului judeţean. Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

Administrație și Comisia Juridică 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 

audiovizualului nr.504/2002 (PL-x nr.93/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.504/2002. Potrivit expunerii de 

motive, se propune ca, în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi radiodifuziune a programelor 

realizate în perioade totalitare, să se asigure informarea populaţiei asupra faptului că acele producţii 

au fost realizate într-o perioadă în care libertatea de exprimare nu era garantată, precum şi 

introducerea unui nou domeniu care poate fi reglementat prin decizii ale Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, respectiv protecţia populaţiei împotriva politicilor care promovează, direct sau 

indirect, ideologii totalitare. Din partea Ministerului Culturii, a participat, în calitate de invitat, 

domnul secretar de stat András István Demeter care consideră că Parlamentul trebuie să decidă 

asupra oportunității adoptării acestei propuneri întrucât există observații care trebuie însușite în 

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

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

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

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

nr.5/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 

privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x nr.94/2022) a luat 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 astfel încât aceasta să permită completarea în 

format digital a formularului, descărcarea acestuia în format digital odată generat în urma 

completării, colectarea şi schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului 

Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi completarea declaraţiei pentru 

persoanele exceptate. Din partea Ministerului Sănătății, a participat, în calitate de invitat, domnul 

secretar de stat Prof. univ. Dr. Aurel George Mohan care consideră că nu se mai susțin modificările 

aduse prin acest proiect de lege. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Sănătate, Comisia Juridică, 

Comisia pentru Apărare și Comisia pentru Tehnologia Informației care sunt sesizate în fond. În urma 

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

5.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x nr.102/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.50/1991, în 

sensul instituirii unei derogări cu privire la utilizarea construcţiilor neautorizate, cu destinaţia de 

locuinţe, în cazul în care respectivele construcţii sunt date în folosinţă, precum şi introducerea 

posibilităţii branşării temporare a acestor construcţii la utilităţile edilitare, în cazul cumpărătorilor de 

bună credinţă sau deţinătorilor unor drepturi reale asupra construcţiilor respective pe care le 
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utilizează drept locuinţă, aflaţi în situaţii de vulnerabilitate generate de neîndeplinirea de către 

constructor a obligaţiilor privind autorizarea imobilului. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

Administrație și Comisia Juridică care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

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

6.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 

pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar (PL-x nr.103/2022) a 

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

nr.123/2008. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive, reglementarea expresă a 

faptelor care constituie contravenţii şi a sancţiunii contravenţionale aplicabile, obligativitatea 

Ministerului Sănătăţii de a ţine cont de standardele de calitate a alimentelor la întocmirea listei 

prevăzută la art.9 din lege şi de a revizui această listă o dată la doi ani, dacă este cazul, precum şi 

clarificarea faptului că avizarea meniurilor servite în unităţile de învăţământ trebuie să aibă în vedere 

dispoziţiile Ministerului Sănătăţii. Din partea Ministerului Sănătății, a participat, în calitate de 

invitat, domnul secretar de stat Prof. univ. Dr. Aurel George Mohan care consideră că nu se mai 

susțin modificările aduse prin această propunere legislativă întrucât nu există reglementări în ceea ce 

privesc anumite aspecte referitoare la reactualizarea listei alimentelor nerecomandate. Din partea 

inițiatorilor a luat cuvântul domnul preşedinte Dan Tanasă care a susținut aprobarea acestei 

propuneri legislative întrucât pornește de la plângeri primite la Grupul parlamentar AUR referitoare 

la calitatea alimentației copiilor în școli. Un alt aspect menționat se referă la superficialitatea cu care 

primăriile tratează  problema obezității minorilor, prin urmare au fost instituite sancțiuni. 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 Sănătate care sunt sesizate în fond. În urma 

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

7.La dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea art.181 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (PL-x nr.108/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, completarea art.181 din Legea nr.69/2000, cu un nou alineat, alin.(5), astfel încât 

din sumele alocate din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive, potrivit alin.(1),(2) sau (4), 

minim 20% din cuantumul aprobat va fi direcţionat pentru susţinerea activităţii sportive şi 

promovarea unui stil de viaţă sănătos la nivel de copii şi juniori, pe bază de proiecte anuale. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru Buget și Comisia pentru Tineret și Sport care sunt sesizate în fond. În 

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

8.La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei 

nr.114/1996 (PL-x nr.109/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.114/1996, în sensul stabilirii posibilităţii 

victimelor violenţei domestice de a beneficia de locuinţe de necesitate şi de locuinţe sociale. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru Administrație și Comisia Juridică care sunt sesizate în fond. În urma 

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

9.La dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PL-x nr.110/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea legislaţiei pentru acordarea burselor românilor de pretutindeni, astfel încât 

cuantumul burselor românilor de pretutindeni să fie egal cu valoarea burselor studenţilor români. 

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 Buget și Comisia pentru 

Comunitățile de români care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

10.La dezbaterea Proiectului de lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.111/2022) a luat cuvântul domnul 
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preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010, urmărindu-se extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei 

standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, cu persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în 

zone afectate de poluare, respectiv în localităţile Vaţa de Jos şi Răchitova din judeţul Hunedoara. 

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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

11.La dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.112/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare, completarea Legii nr.263/2010, urmărindu-se stabilirea unei noi 

categorii de locuri de muncă drept locuri de muncă în condiţii speciale, respectiv cele din sectorul 

construcţii maşini, pentru personalul care desfăşoară activităţi în turnătoriile de oţel, fontă, aliaje 

neferoase, precizie şi cuzineţi, precum şi forje. Totodată, se preconizează şi asimilarea, ca stagiu de 

cotizare în condiţii speciale de muncă, a perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2021, în care salariaţii 

au desfăşurat activităţi în sectorul construcţii maşini, în locuri de muncă încadrate conform legislaţiei 

anterioare în grupa I de muncă. De asemenea, se propune recalcularea pensiilor, la cerere, pentru 

persoanele cu drepturi de pensie deja stabilite, care dovedesc stagii de cotizare realizate în activităţile 

desfăşurate în sectorul construcţii maşini, în locuri de muncă încadrate anterior datei de 1 aprilie 

2001 în grupa I de muncă şi asimilate condiţiilor speciale de muncă potrivit prezentei propuneri. 

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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

12.La dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru 

modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PL-x 

nr.113/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea 

art.38 din Legea nr.217/2003, precum şi modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.61/1993, în sensul 

instituirii posibilităţii încasării alocaţiei de stat pentru copii de către părintele căruia i s-a încredinţat 

minorul spre creştere şi educare, în situaţia emiterii de către instanţa de judecată a unui ordin de 

protecţie în caz de violenţă domestică. Din partea Ministerului Familiei și Tineretului, a participat, în 

calitate de invitat, doamna secretar de stat Domnica Doina Pârcălabu care susține adoptarea 

proiectului de lege întrucât completează legislația actuală în domeniu. 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 Juridică care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

13.La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000 (PL-x nr.114/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, instituind în sarcina 

Comitetului Olimpic şi Sportiv Român obligaţia de a publica pe site-ul propriu sursele de finanţare, 

bugetul şi bilanţul contabil, nerespectarea acestei obligaţii constituind contravenţie sancţionată cu 

amendă. Potrivit expunerii de motive, justificarea demersului este motivată de către iniţiatori de 

nevoia respectării principiului transparenţei în cheltuirea banilor publici. 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

14.La dezbaterea Propunerii legislative pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor 

care votează (Pl-x nr.118/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiect 

reglementarea acordării unei zile libere plătite persoanelor având calitatea de salariat, care îşi 

exercită dreptul de vot, pentru orice tip de alegeri organizat în cadrul unui proces electoral distinct.  

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 
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urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

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

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-

secretar, Coarnă Dumitru, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și Ungureanu 

Emanuel-Dumitru. Au participat online: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Csep Eva-Andrea, 

Dancă Ionel și Rizea Cristina Camelia. A absentat: Cambera Oana-Alexandra. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar     

     


