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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/10/2 februarie 2022 

        pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 2 februarie 2022 

 

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

în data de 2 februarie 2022, la orele 11.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Pl-x nr.357/2018) 

2.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2021 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat (PL-x nr.596/2021) 

3.Propunerea legislativă privind protecţia avertizorilor în interes public (Pl-x nr.573/2021) 

4.Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute (PL-x nr.600/2021) 

5.Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x nr.602/2021) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 

şi a Legii nr.53/2003 Codul Muncii (PL-x nr.604/2021) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 

nr.610/2021) 

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 cu unanimitate de 

voturi. 

1.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Pl-x nr.357/2018) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, în 

sensul conferirii unui mecanism eficient de monitorizare a respectării ordinului de protecţie, precum 

şi al redefinirii unor sintagme în acord cu deciziile Curţii Constituţionale în materie, propunându-se, 

în principal următoarele: modificarea definiţiei noţiunii de „membru de familie”, în sensul eliminării 

sintagmei „în cazul în care convieţuiesc”, introducerea unor noi măsuri de control, în sensul obligării 

agresorului să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere, efectuarea de verificări 

inopinate de către organele de poliţie cu privire la respectarea ordinelor de protecţie, reglementarea 

posibilităţii de a introduce în numele victimei a cererii privind emiterea ordinului de protecţie de 

către orice membru al familiei, astfel cum este definit la art.5 din Legea nr.217/2003. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru raport comun cu 

Comisia juridică, de disciplină și imunități. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, amânarea 

dezbaterilor cu o săptămână deoarece nu s-a primit raportul preliminar de la Comisia Juridică. 

2.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat (PL-x nr.596/2021) a luat cuvântul domnul 
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preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv rectificarea bugetului de stat pe anul 

2021. Astfel, bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 6.414,3 milioane lei, 

iar la cheltuieli se majorează cu suma de 17.599,5 milioane lei credite de angajament şi cu suma de 

10.017,9 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 3.603,6 milioane lei. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget 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 privind protecţia avertizorilor în interes public (Pl-x 

nr.573/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv a 

cadrului general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, efective sau 

potențiale, în cadrul entităților de drept public sau de drept privat, în vederea transpunerii Directivei 

(UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția 

persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr.305 din 26 noiembrie 2019, dat fiind faptul că România, în calitatea sa de stat 

membru al uniunii Europene, are obligația transpunerii până la data de 17 decembrie 2021. Totodată, 

prin proiect se dispune şi abrogarea Legii nr.571/2004. A participat, în calitate de invitat din partea 

Ministerului Justiției, domnul secretar de stat George Cătălin Șerban care a menționat faptul că nu 

există punct de vedere din partea Guvernului. 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 unanimitate, amânarea 

dezbaterilor cu 2 săptămâni deoarece se va solicita Guvernului un punct de vedere. 

4.La dezbaterea Proiectului de Lege privind căutarea persoanelor dispărute (PL-x 

nr.600/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor administrative, metodelor şi evidenţelor specifice 

activităţii de căutare a persoanelor dispărute. Potrivit proiectului, căutarea persoanelor dispărute se 

desfăşoară în mod coordonat la nivelul unităţilor Poliţiei Române, ca activitate de prevenire a 

infracţiunilor şi de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice, realizată în scopul găsirii 

persoanelor dispărute şi prevenirii unui pericol asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii 

acestora. A participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul 

Dragomir Georgian, șef serviciu IGPR care a menționat faptul că acest proiect de lege trebuie să 

devină operațional în cel mai scurt timp. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

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

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

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 

nr.602/2021 (Pl-x nr.602/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv abrogarea Legii nr.55/2020. 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 negativ.  

6.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003 Codul Muncii (PL-x nr.604/2021) a luat cuvântul 

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

Legii nr.16/1996, precum şi a Legii nr.53/2003. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative 

au ca scop evitarea situaţiilor în care solicitanţii de documente de muncă nu pot identifica entitatea 

care a preluat documentele practice/arhiva de la angajatorul care a falimentat. A participat, în calitate 

de invitat, domnul Anița Cristian, Director al Arhivelor Naționale ale României, precum și doamna 

deputat Violeta Alexandru, în calitate de inițiator al proiectului de lege. Doamna deputat a menționat 

prevederile importante care au condus la modificarea şi completarea Legii nr.16/1996, precum şi a 
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Legii nr.53/2003, aspecte care au derivat din practica curentă referitoare la documentele practice, 

arhive de la angajatorii care au falimentat în ultimii treizeci de ani. Domnul Director al Arhivelor 

Naționale ale României a menționat faptul că Arhivele Naționale gestionează fondul arhivistic 

istoric, iar documentele la care se face referire în cuprinsul proiectului de lege sunt documente cu 

valoare practică, nu istorică, adică statele de plată trebuie păstrate pe o durată de 50 de ani, nu au 

valoare istorică. 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 Cultură care sunt 

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

aviz favorabil. 

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

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (PL-x nr.610/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

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

urmărindu-se instituirea unei forme speciale a concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă 

de până la 18 ani şi a indemnizaţiei corespunzătoare, în cazul copilului aflat în carantină sau izolare 

din cauza unei suspiciuni asupra unei boli infectocontagioase, acordate asiguraţilor pentru care nu s-a 

dispus măsura izolării sau a carantinei şi a căror activitate nu se poate presta de la domiciliu. 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. 

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

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

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

Dumitru. Au participat online: Cambera Oana-Alexandra și Dancă Ionel. Au absentat: Calista Mara-

Daniela, Csep Eva-Andrea și Rizea Cristina Camelia. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


