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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/23/8 februarie 2022 

        pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 8 februarie 2022 

 

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

în data de 8 februarie 2022, la orele 15.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi 

abrogare a unor articole din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Pl-x nr.576/2021) 

2.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr.614/2021) 

3.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PL-x nr.7/2022) 

4.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.287/2009 privind 

Codul civil şi a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x nr.9/2022) 

5.Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 

nr.12/2022) 

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 cu unanimitate de 

voturi. 

1.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare 

şi abrogare a unor articole din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilități  (PL-x nr.576/2021) a luat cuvântul 

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

Legii nr.35/1997, precum şi modificarea Legii nr.8/2016. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

vizează, în vederea evitării suprapunerii competenţelor, comasarea prin absorbţie şi preluarea 

atribuţiilor Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, de către instituţia Avocatului Poporului. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

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

pentru Drepturile Omului, Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Sănătate 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 modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.614/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, în sensul includerii în structura 

inspectoratelor şcolare a unor inspectori proveniţi din grupuri marginalizate din punct de vedere 
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social - romi, precum şi al prevederii unor condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de mediator 

şcolar în comunităţile cu populaţie majoritară de etnie romă. 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 Drepturile Omului care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

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

3.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL-x nr.7/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, respectiv completarea Legii nr.263/2010. Proiectul vizează recunoaşterea 

perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 ca locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă 

pentru activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice 

şi extracţiei cărbunelui, astfel încât persoanele angajate la aceste locuri de muncă să poată beneficia 

de reducerea vârstei standard de pensionare, care se acordă pentru condiţii speciale de muncă. 

Totodată, potrivit expunerii de motive, neasimilarea perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 nu 

va face posibilă aplicarea reducerii de vârstă, întrucât persoanelor respective nu li s-a recunoscut 

grupa de muncă şi prin urmare nu pot beneficia de reducere. 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 majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

4.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.287/2009 

privind Codul civil şi a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x nr.9/2022) a 

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

Legii nr.287/2009 şi a Legii nr.134/2010, în vederea instituirii unor soluţii de reglementare în 

materia ocrotirii persoanei fizice majore cu dizabilităţi psihosociale sau intelectuale. Din partea 

Ministerului Justiției, a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Sandor Otto 

Szep.  Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative în forma prezentată. 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, întocmirea unui aviz negativ.  

5.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal (PL-x nr.12/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

respectiv modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul acordării posibilităţii ca persoanele fizice să direcţioneze o sumă reprezentând 

până la 3.5% din impozitul pe venit datorat către întreprinderile sociale de inserţie. 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 3 voturi pentru, 3 împotrivă și 6 abțineri, întocmirea unui aviz negativ favorabil. 

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

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

secretar, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

Au participat online: Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Dancă Ionel și Ilișanu 

Claudiu-Augustin. A absentat: Csep Eva-Andrea.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


