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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/58/1 martie 2022 

        pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 1 martie 2022 

 

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

în data de 1 martie 2022, la orele 11.00, având pe ordinea de zi următoarele: 

 1.Propunerea Grupului Parlamentar PNL referitoare la nominalizarea doamnei deputat 

Calista Mara-Daniela pentru funcţia de vicepreședinte al comisiei 

2.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.126/2021 

pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru 

acordarea unei indemnizaţii compensatorii pentru persoanele cu handicap (PL-x nr.43/2022) 

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.125/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind 

instituirea pensiei sociale minime garantate (PL-x nr.49/2022) 

4.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.129/2021 

privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x nr.51/2022) 

5.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.132/2021 

privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 

2022, precum şi pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca 

urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PL-x 

nr.54/2022) 

6.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.145/2021 

pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x nr.58/2022) 

7.Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL-x nr.64/2022) 

8.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal (PL-x nr.66/2022) 

9.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PL-x nr.68/2022) 

10.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii, republicată (PL-x nr.69/2022) 

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 primul punct al ordinii de zi, domnul deputat Dan Tanasă, preşedintele comisiei, informează 

membrii comisiei cu privire la propunerea Grupului Parlamentar PNL în vederea nominalizării 

doamnei deputat Calista Mara-Daniela pentru funcţia de vicepreședinte al comisiei. Membrii 
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Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, această propunere de completare a biroului comisiei. 

2. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului 

nr.126/2021 pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum 

şi pentru acordarea unei indemnizaţii compensatorii pentru persoanele cu handicap (PL-x 

nr.43/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

Legii nr.61/1993. Proiectul vizează stabilirea alocaţiei de stat pentru copii, începând cu drepturile 

lunii ianuarie 2022, după cum urmează: în cuantum de 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani 

sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 

ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile 

învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, 600 lei pentru copiii cu vârsta 

cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap. Începând cu drepturile lunii ianuarie 

2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie a inflaţiei. 

Rata medie anuală a inflaţiei este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul 

calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, se propune 

modificarea alin.(3) al art.1, în sensul clarificării modului în care alocaţia de stat pentru copii se 

poate acorda tinerilor cu dizabilităţi care urmează o formă de învăţământ, dar care nu se încadrează 

în categoria studiilor liceale sau profesionale, parte din aceşti tineri urmând forme de învăţământ  

speciale, în cele mai multe cazuri la vârsta de 18 ani aceştia urmând încă cursurile învăţământului 

gimnazial. 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. 

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

nr.125/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de 

pensii, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (PL-x nr.49/2022) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, stabilirea valorii punctului de pensie la 

1586 de lei, începând cu 1 ianuarie 2022, iar nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari să fie de 

1000 de lei. 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. 

4.La dezbaterea Proiectului de Lege de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 

(PL-x nr.51/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

implementarea formularului digital de intrare în România. Potrivit expunerii de motive, proiectul 

vizează identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 pentru prevenirea 

expunerii persoanelor la COVID-19. Cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, 

persoanele au obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România. În vederea 

completării formularului, se utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în 

România, denumit în continuare SII-FDIR. 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 favorabil. 

5.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii 

în anul 2022, precum şi pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 

europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

(PL-x nr.54/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

acordarea, în luna ianuarie a anului 2022, a unui ajutor financiar în cuantum de 1.200 lei pentru 
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pensionarii sistemului public de pensii şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special 

cu venituri mai mici sau egale cu 1.000 lei. Pentru pensionarii sistemului public de pensii şi 

beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ale căror venituri au valori cuprinse 

între 1.001 - 1.600 lei inclusiv, ajutorul financiar se acordă ca diferenţă între nivelul de 2.200 lei şi 

nivelul veniturilor cumulate din drepturile de pensie, respectiv drepturile prevăzute de actele 

normative cu caracter special. 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 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

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

nr.145/2021 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii (PL-x nr.58/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, prorogarea termenelor prevăzute la art.230 alin.(26) şi la art.386 alin.(6) din Legea 

nr.95/2006. Astfel, se propune prorogarea termenului de aplicare a prevederilor art.230 alin.(2)6, cu 

privire la contribuţia personală, care poate fi plătită de asiguraţi, pentru unele servicii medicale în 

regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condiţiile în 

care aceştia optează ca aceste servicii să fie acordate de furnizori privaţi, aflaţi în relaţie contractuală 

cu casele de asigurări de sănătate, stabilindu-se intrarea în vigoare a acestor reglementări la 60 de 

zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2025, în loc de 60 de zile de la 

intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Totodată, se propune prorogarea 

termenului de aplicare a prevederilor art.386 alin.(6) cu privire la încheierea de către casele de 

asigurări de sănătate a contractelor cu medicul specialist într-o specialitate clinică pentru 

specialităţile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de 

servicii medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru 

specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru 

medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul 

FNUASS, stabilindu-se intrarea în vigoare a acestor reglementări, la 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023, în loc de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

Legii bugetului de stat pentru anul 2022. 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. 

7.La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.64/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, în sensul instituirii 

următoarelor măsuri: stabilirea dreptului la pensia de urmaş pentru soţul supravieţuitor, în situaţia în 

care durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar de cel puţin un an, reducerea vârstei de 

pensionare, proporţional cu timpul lucrat, ca urmare a includerii în calculul anilor lucraţi în condiţii 

deosebite sau condiţii speciale, respectiv a stagiului de cotizare aferent acestor condiţii, a perioadelor 

fracţionate de timp, respectiv luni sau zile, includerea tuturor veniturilor, cu caracter permanent sau 

nepermanent, pentru care au fost plătite contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în calculul 

pentru determinarea punctajelor lunare, stabilirea documentelor justificative pentru acestea, precum 

şi stabilirea beneficiarilor acestor drepturi, a modalităţii şi a datei de acordare. Din partea inițiatorilor 

a susținut proiectul de lege doamna deputat Violeta Alexandru care a specificat că inițierea acestuia a 

plecat de la petițiile a mii de pensionari care se află în instanțele de judecată. Domnul Deputat 

Dumitru Coarnă susține de asemenea această inițiativă legislativă, dar cu condiția discutării în 

comisia de fond a deschiderii dreptului la pensie la 10 ani în loc de 15 ani. 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. 
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8.La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal (PL-x 

nr.66/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi 

completarea Legii nr.286/2009, în sensul incriminării ca infracţiune de viol sau de agresiune sexuală 

a săvârşirii unui raport sexual, respectiv a unui act sexual cu un minor care nu a împlinit vârsta de 14 

ani. Potrivit expunerii de motive, având în vedere necesitatea protejării minorilor, raportat la gradul 

de dezvoltare emoţională şi intelectuală, posibilitatea lor efectivă de a înţelege pe deplin consecinţele 

acţiunilor acestora, s-a apreciat necesară stabilirea unei vârste sub care întreţinerea de raporturi/acte 

sexuale cu un minor să constituie infracţiunea de viol, implicit să fie instituită o prezumţie absolută 

privind imposibilitatea exprimării unui consimţământ valabil. Din partea Ministerului Justiției, a 

participat, în calitate de invitat domnul secretar de stat Mihai Pașca. Ministerul Justiției nu susține 

inițiativa legislativă în forma prezentată, considerându-se că este o măsură de incriminare excesivă, 

transformarea oricărui act sexual cu un minor în vârstă de sub 16 ani într-un viol. A dat exemplul 

unei Hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului care consideră că problema se află în practica 

instanțelor judecătorești, nu a Codului Penal românesc care nu diferă de al celorlalte țări din Uniunea 

Europeană. Doamna vicepreședinte Mara Calista a menționat o decizie luată într-o instanță din 

România care a eliberat un agresor după ce a întreținut un act sexual cu un minor în vârstă de 12 ani. 

Practica instanțelor judecătorești trebuie să fie unitară și să se raporteze la lege. 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 favorabil. 

9.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Pl-x 

nr.68/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

alin.(1) şi abrogarea alin.(3) ale art.37 din Legea nr.202/2006, în sensul ca, pentru participarea la 

şedinţele consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale, membrii acestora să nu mai fie remuneraţi. 

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 pentru Muncă care sunt sesizate în 

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

aviz negativ. 

10.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia 

de stat pentru copii, republicată (Pl-x nr.69/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.61/1993, în sensul acordării unui stimul suplimentar 

familiilor care au 2 sau mai mulţi copii minori, prin acordarea unei alocaţii de stat de 600 de lei 

pentru fiecare copil dintre cei pe care îi are în grijă, indiferent de vârsta acestora, până la împlinirea 

vârstei de 18 ani. 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. 

 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, Coarnă Dumitru, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și 

Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au participat online: Dancă Ionel și Ilișanu Claudiu-Augustin. Au 

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


