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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/124/29 martie 2022 

        pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 29 martie 2022 

 

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

în data de 29 martie 2022, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele: 

1.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011(Pl-x nr.48/2022) 

2.Proiect de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic (PL-x nr.130/2022) 

3.Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi 

intelectuale şi psihosociale (PL-x nr.131/2022) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare (PL-x nr.136/2022) 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal  (PL-x nr.137/2022) 

6. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii (Pl-x nr.148/2022) 

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 completarea şi modificarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.48/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea art.42 şi 43 din Legea nr.1/2011, pentru armonizarea 

acesteia cu Legea nr.69/2000, în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului instructiv şi educativ al 

antrenamentului sportiv. Se doreşte actualizarea cadrului legislativ în vederea introducerii în lege a 

instituţiilor publice sau private ce au rol în domeniul sportului de performanţă (federaţii sportive, 

academii sportive, cluburi sportive, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român). Astfel, în conformitate cu 

standardele europene se impune separarea Federaţiei Sportului Universitar de cel Școlar. 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 favorabil. 

2.La dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic 

(PL-x nr.130/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

desfăşurarea activităţilor casnice ocazionale, de către o persoană fizică având calitatea de prestator 

casnic, în folosul unei alte persoane fizice care are calitatea de beneficiar. Prin activitate casnică se 

înţelege activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de o persoană fizică în legătură strictă cu 

gospodăria sau gospodăriile unei familii sau a unei persoane singure. Proiectul vizează instituirea 

unui sistem de piaţă şi evidenţă a persoanelor care desfăşoară activităţi casnice ocazionale în baza 

unor tichete de activităţi casnice, cumpărate de beneficiar şi preschimbate ulterior în numerar de 

către prestatorul casnic, după reţinerea contribuţiei de asigurări sociale şi a impozitului pe venit, în 
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acest fel prestatorul dobândind calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale. Această formă 

simplificată de piaţă vizează creşterea calităţii condiţiilor de muncă pentru lucrătorii care desfăşoară 

muncă nedeclarată prin dreptul la asigurare socială, fiscalizarea activităţilor casnice, descurajarea 

economiei subterane şi tranziţia către o piaţă mai echitabilă a muncii. Tichetul de activităţi casnice 

este un bon valoric destinat plăţii contravalorii activităţilor casnice efectuate de către prestatorul 

casnic şi conţine elemente specifice de siguranţă, serie şi număr unic, care permit individualizarea şi 

urmărirea acestuia. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz negativ. 

3.La dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu 

dizabilităţi intelectuale şi psihosociale (PL-x nr.131/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, punerea de acord a dispoziţiilor art.164 alin.(1) din Legea 

nr.287/2009 cu Decizia Curţii Constituţionale nr.601/2020 din 16 iulie 2020, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.88 din 27 ianuarie 2021. Astfel, proiectul vizează reconfigurarea şi 

redenumirea actualei instituţii a punerii sub interdicţie judecătorească, precum şi crearea unui nou 

mecanism de ocrotire – consilierea judiciară, întregul eşafodaj legislativ sprijinindu-se pe trei piloni 

fundamentali: necesitate (regimul de ocrotire este instituit cu scopul protejării, în mod adecvat, a 

persoanei vulnerabile), subsidiaritate (măsurile de ocrotire a majorului sunt dispuse numai în cazul în 

care instanţa apreciază că nu este suficientă pentru apărarea intereselor persoanei ocrotite instituirea 

unei alte măsuri prevăzute de lege, aplicarea regulilor de drept comun instituite pentru ocrotirea unui 

interes general sau particular, a celor în materia reprezentării sau asistării, a celor referitoare la 

drepturile şi obligaţiile soţilor sau încuviinţarea unui mandat de ocrotire încheiat de persoana în 

cauză) şi proporţionalitate (regimul de ocrotire este corespunzător gradului de incapacitate şi 

individualizat în funcţie de nevoile celui pus sub ocrotire şi de circumstanţele în care aceasta se 

găseşte). 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. 

4.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x nr.136/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea Legii nr.227/2015, în sensul 

introducerii unui nou impozit, denumit impozit de solidaritate, în procent de 90%, aplicabil părţii 

necontributive a pensiilor acordate în baza unor legi/statute speciale care depăşesc nivelul 

indemnizaţiei nete a Preşedintelui României. A luat cuvântul domnul preşedinte şi a declarat 

susținerea pentru adoptarea acestei propuneri legislative întrucât ar putea rezolva eterna problemă a 

pensiilor speciale. 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 Muncă care sunt 

sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal  (PL-x nr.137/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015, în sensul 

exceptării de la obligaţia plăţii impozitului pe venit a veniturilor salariale sau asimilate salariilor, 

realizate de părinţii care au cel puţin 3 copii. A luat cuvântul domnul preşedinte şi a susținut 

adoptarea acestei propuneri legislative deoarece există în spațiul public dezbateri cu privire la 

declinul populației României, iar această propunere ar veni în sprijinul familiilor cu mai mulți copii. 

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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

6.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea 
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nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x nr.148/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, în sensul 

stabilirii zilei de 24 decembrie ca zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. 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. 

 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: Dancă Ionel și Rizea Cristina Camelia. Au absentat: Calista 

Mara-Daniela-vicepreşedinte, Csep Eva-Andrea și Cambera Oana-Alexandra. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar       


