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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/221/16 mai 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 16 mai 2022 

 

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

în data de 16 mai 2022, la orele 17.00, având pe ordinea de zi următoarele: 

1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x nr.208/2022) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare(Pl-x nr.154/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr.155/2022) 

4.Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată 

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

completările ulterioare(Pl-x nr.158/2022) 

5.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.167/2022) 

6.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011(Pl-x nr.168/2022) 

7.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011(Pl-x nr.212/2022) 

8.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.28/2022 

pentru modificarea unor acte normative (PL-x nr.225/2022) 

9.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.36/2022 

privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat 

din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi 

Belarusului (PL-x nr.232/2022) 

10.Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de 

indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (PL-

x nr.235/2022) 

11.Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru completarea art.121 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x nr.240/2022) 

12.Proiectul  de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi a altor acte normative (PL-x 

nr.241/2022) 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia 
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şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.243/2022) 

14.Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al art.9 din Anexa 

nr.1 Familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ ", Capitolul III: Culte, 

SECŢIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor 

recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice(Pl-x nr.245/2022) 

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 Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 

România (PL-x nr.208/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002. Demersul legislativ vizează instituirea 

posibilităţii stabilirii de către instanţa de judecată a măsurii retragerii temporare a dreptului de şedere 

în România a cetăţeanului străin împotriva căruia s-a emis un ordin de protecţie. A luat cuvântul 

doamna vicepreședinte Mara Calista care a făcut referire la avizul Consiliului Economic și Social, 

precum și la cel al Consiliului Superior al Magistraturii care au observații la proiectul de lege, genul 

acesta de decizii trebuie luate de instanțele de judecată. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate 

în fond. În urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.154/2022) a luat cuvântul 

domnul preşedinte 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. 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. 

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

educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.155/2022) 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). A luat cuvântul doamna 

vicepreședinte Mara Calista care a făcut referire la observațiile cuprinse în avizul Consiliului 

Economic și Social și care ar trebui luate în considerare la comisia raportoare. 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. 

4.La dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare(Pl-x nr.158/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, abrogarea art.294 alin.(51) din Legea nr.1/2011, în scopul 

eliminării dispoziţiei privind transformarea automată a contractului de muncă pe perioadă 

determinată, dintre o universitate şi un asistent universitar, în contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată. 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 



 

 

 

 

3 

 

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

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 

privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.167/2022) 

a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, situaţiile de dobândire a 

statutului profesional al personalului din Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât statutul de cadru 

militar să poată fi dobândit şi de către persoanele care deţin o licenţă în specializări universitare 

necesare structurilor instituţiei şi care absolvă cursul de master profesional centrat pe dobândirea de 

competenţe specifice necesare desfăşurării activităţii în structurile în care sunt incidente prevederile 

Legii nr.80/1995. 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 apărare, ordine 

publică și siguranță națională 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 completarea şi modificarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.168/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea art.74 alin.(2)-(5) din Legea nr.1/2011, în sensul introducerii în testările 

naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, a unor probe de evaluare a 

competenţelor privind stilul de viaţă activ. A luat cuvântul doamna vicepreședinte Gianina Șerban 

care a făcut referire la faptul că nu există în toate școlile o infrastructură pentru sport, deci nu poate fi 

de acord cu o nouă evaluare până când nu vor fi create și modernizate toate sălile de sport din școli.  

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 tineret și sport care sunt 

sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui 

aviz negativ. 

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

naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.212/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Potrivit expunerii de 

motive iniţiativa vizează creşterea finanţării sistemului universitar în vederea atingerii unor obiective 

calitative, determinate la nivelul legislaţiei primare. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul domnul 

senator Cosmin Marian Poteraș care a susținut aprobarea acestei propuneri detaliind cele două forme 

de finanțare: de bază și suplimentară pentru a crește calitatea actului educațional. 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 buget, finanțe și bănci care sunt sesizate în fond. 

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

negativ. 

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

nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative(PL-x nr.225/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.15/2022, în sensul instituirii dreptului pentru persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau 

apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, de a deconta 

cheltuielile cu cazarea pentru aceştia, în cuantum de 50 de lei/zi/persoană găzduită, din bugetul 

inspectoratelor judeţene pentru situaţii de Urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

Bucureşti-Ilfov precum şi modificarea Legii nr.273/2006, în sensul introducerii posibilităţii sprijinirii 

unităţilor administrativ-teritoriale din statele vecine care se confruntă cu dificultăţi în gestionarea 

afluxului de persoane care provin din zona conflictului armat. 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, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

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

9.La dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 
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nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul 

conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate 

Federaţiei Ruse şi Belarusului(PL-x nr.232/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, instituirea acordării unei indemnizaţii de 75% din salariul de bază 

corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, 

până la data de 31 decembrie 2022, următoarelor categorii de salariaţi care au contractele individuale 

de muncă suspendate temporar din iniţiativa angajatorilor: salariaţii angajatorilor afectaţi în mod 

direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacţii cu operatori economici din Ucraina, 

Federaţia Rusă şi Belarus, ca urmare a efectelor generate de agresiunea militară rusă asupra Ucrainei, 

care înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 20% raportat la încasările 

realizate în luna ianuarie 2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021, raportat la 

luna pentru care se solicită indemnizaţia şi, respectiv, salariaţii angajatorilor supuşi sancţiunilor 

internaţionale care au instituite măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă 

integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei şi care au fondurile sau resursele 

economice blocate prin ordin emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. A 

luat cuvântul domnul deputat Ionel Dancă susținând faptul că acest proiect de lege va produce efecte 

contrare prin ajutorul acordat angajatorilor ruși în contextul războiului economic din Ucraina, vom 

ajuta firma Gazprom și alte entități economice care nu își mai pot plăti angajații. Doamna deputat 

Rodica Paraschiv a dat exemplul firmei Lukoil din Prahova care are cetățeni români angajați și care 

trebuie plătiți cu 75% din câștigul salarial mediu brut până la sfârșitul acestui an având în vedere 

războiul din Ucraina. 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 

muncă și protecție socială care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

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

10.La dezbaterea Proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 

privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a 

Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război (PL-x nr.235/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 şi a Legii nr.44/1994. Se preconizează 

extinderea sferei beneficiarilor acestor acte normative de bază prin includerea unei noi categorii, 

constând în copiii celor decedaţi pe front, în prizonierat sau ca urmare a rănilor ori bolilor contractate 

pe front sau în prizonierat. 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 apărare, ordine publică și siguranță națională care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

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

11.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.84 din Legea 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru completarea 

art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x nr.240/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea art.84 din Legea 

nr.272/2004, precum şi completarea art.121 alin.(1) din Legea nr.286/2009. Iniţiativa vizează 

instituirea obligaţiei minorului agresor şi a familiei sale de a participa la programele speciale de 

consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private, iar în lipsa 

acordului părinţilor, măsura să poată fi dispusă. 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, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru drepturile omului 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care sunt sesizate în fond. În urma 

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

12.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi a altor acte 

normative (PL-x nr.241/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 
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reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.448/2006. Potrivit expunerii de motive iniţiativa 

vizează, printre altele, majorarea beneficiilor sociale atât pentru adulţi, persoane cu dizabilităţi, cât şi 

pentru părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilităţi. 

Din partea inițiatorilor a luat cuvântul domnul senator Cosmin Marian Poteraș care a susținut 

aprobarea acestui proiect de lege. Domnul președinte Dan Tanasă a prezentat un set de amendamente 

din partea Grupului parlamentar AUR care sunt depuse la comisiile raportoare. 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. 

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

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.243/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.272/2004, 

intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de motive, definirea cât mai exactă a identităţii 

copiilor la naştere şi asigurarea păstrării acestei identităţi până la împlinirea vârstei de 18 ani şi 

dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. Domnul președinte Dan Tanasă a făcut referire la etnie, 

cetățenie și identitate susținând faptul că naționalitatea copilului are un scop ascuns, acela de a fi 

declarați cât mai mulți copii de altă naționalitate decât cea română. 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, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care sunt sesizate în fond. În urma 

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

14.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al art.9 

din Anexa nr.1 Familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ ", Capitolul III: Culte, 

SECŢIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor 

recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice(Pl-x nr.245/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea Anexei nr.1 la Legea-cadru nr.153/2017, în sensul instituirii, pentru personalul 

neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, a unui sprijin sub formă de contribuţii, echivalent cu 

valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul respectiv, acordat de la 

bugetul de stat şi de la bugetele locale, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite 

din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective. A luat cuvântul doamna 

vicepreședinte Mara Calista care a făcut referire la Legea-cadru nr.153/2017 considerând că este 

necesară o asumare politică astfel încât această lege să fie respectată prin alinierea și pe verticală și 

pe orizontală a salarizării în România. 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. 

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

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

Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, 

Plăiașu Gabriel și Ungureanu Emanuel-Dumitru. A participat online: Coarnă Dumitru. Au absentat: 

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

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar     

     


