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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/252/23 mai 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 23 mai 2022 

 

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

în data de 23 mai 2022, la orele 17.00, având pe ordinea de zi următoarele: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanţa Guvernului 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare(Pl-x 

nr.187/2022) 

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.42/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 

aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul energiei (Pl-x nr.256/2022) 

3.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.44/2022 

privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru 

interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr.267/2022) 

4.Proiect de Lege aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.48/2022 privind plata 

diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat 

pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 (PL-x nr.269/2022) 

5.Propunere legislativă privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi statutul clerului 

spitalicesc (Pl-x nr.271/2022) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea art.41 al Legii nr.119/1996 cu privire la actele 

de stare civilă (Pl-x nr.273/2022) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 

documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai 

acestora, precum şi în domeniul străinilor (PL-x nr.279/2022) 

8.Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 

nr.282/2022) 

9.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe 

teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei 

acestuia şi urmaşilor celui decedat (Pl-x nr.283/2022) 

10.Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.285/2022) 

11.Proiectul  de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 

privind ajutorul public judiciar în materie civilă (PL-x nr.286/2022) 

12.Proiectul de Lege privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 
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Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare (PL-x nr.287/2022) 

13.Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind 

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

nr.289/2021) 

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 în unanimitate. 

1.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanţa 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

(Pl-x nr.187/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea art.23 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, în sensul instituirii normei 

conform căreia, unul dintre membrii Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, trebuie să fie un reprezentant al Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia 

juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

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

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

nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 

privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul energiei (Pl-x nr.256/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

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

nr.27/2022, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, 

în scopul clarificării unor prevederi ale acesteia. Proiectul vizează procedura de regularizare, de 

recuperare a unor costuri aferente lunilor noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022, februarie 

2022 şi martie 2022. Doamna deputat Camelia Rizea a luat cuvântul pentru susținerea proiectelor de 

la punctele 2, 3 și 4 deoarece ordonanțele de urgență își produc deja efectele. Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis 

către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru industrii și servicii care sunt 

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

aviz favorabil. 

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

nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru 

interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative (Pl-x nr.267/2022) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, stabilirea, începând cu trimestrul 

II al anului 2022 a unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin care să se asigure 

tranziţia spre o situaţie similară celei anterioare contextului pandemic. Prin aceste măsuri se 

urmăreşte, deopotrivă, asigurarea unei sustenabilităţi financiare a furnizării serviciilor medicale, 

medicamentelor şi dispozitivelor medicale, pentru justificarea cheltuielilor şi pentru realizarea unui 

control al costurilor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, preîntâmpinându-se apariţia 

unor disfuncţionalităţi majore în asigurarea accesului bolnavilor la serviciile medicale preventive şi 

curative, în contextul continuării acţiunilor de limitare a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în 

rândul populaţiei. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă şi protecţie 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. 

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

nr.48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din 
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învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021(PL-x nr.269/2022) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, potrivit expunerii de motive, 

plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru 

perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021, în acord cu Deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

nr.64/2020, nr.7/2021, nr.8/2021şi nr.24/2021. Sumele necesare urmează să fie actualizate cu 

indicele de inflaţie şi se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, fiind 

plătite eşalonat, pe o perioadă de 5 ani. 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 învățământ care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi 

statutul clerului spitalicesc (Pl-x nr.271/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modul de exercitare a asistenţei spiritual-religioase asociată clericilor, 

anume desemnaţi de cultul din care fac parte, care îşi desfăşoară activitatea în incinta şi în perimetrul 

unităţilor spitaliceşti în beneficiul pacienţilor, al cadrelor medicale şi a personalului auxiliar. A luat 

cuvântul doamna deputat Rodica Paraschiv care a susținut că ideea proiectului este bună, dar trebuie 

revizuit din cauza impactului financiar mare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

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

omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru sănătate și familie care sunt 

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

întocmirea unui aviz negativ. 

6.La dezbaterea Propunere legislativă pentru modificarea art.41 al Legii nr.119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă (Pl-x nr.273/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea art.41 din Legea nr.119/1996. Potrivit expunerii de motive, 

intervenţia legislativă vizează modificarea numărului de zile necesare pentru transcrierea actelor de 

stare civilă pentru cei care dobândesc cetăţenia română, de la 60 la 10 zile. Din partea inițiatorilor a 

luat cuvântul domnul deputat Ștefan Lorincz care a susținut aprobarea propunerii legislative întrucât 

consideră necesară debirocratizarea administrației prin reducerea termenului pentru dobândirea 

cetățeniei române, în special pentru basarabeni de la 60 la 10 zile. 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 și Comisia juridică, de disciplină și imunități 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 completarea Legii drepturilor pacientului 

nr.46/2003 modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere 

eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în 

domeniul străinilor(PL-x nr.279/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere 

eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul 

străinilor. Potrivit expunerii de motive, proiectul cuprinde măsuri de armonizare a legislaţiei 

naţionale cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr.1157/2019 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor 

Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora 

care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie. 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 apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia 

juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

8.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului 

nr.46/2003 (PL-x nr.282/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 
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reglementare, completarea Legii nr.46/2003 în sensul ca, în situaţia încheierii contractelor de 

asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi 

documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta să 

aibă dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen 

de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supravieţuitorului de cancer al cărui 

diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii 

protocolului oncologic. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale care sunt sesizate în fond. În urma 

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

9.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/2020 

pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii 

pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, 

familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat (Pl-x nr.283/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.168/2020, 

urmărind, în principal, extinderea sferei persoanelor care pot beneficia de statutul de „Veteran din 

teatrele de operaţii”, astfel încât la acordarea acestui statut să fie avute în vedere durata participării, 

nivelul expunerii la risc, precum şi importanţa misiunii/operaţiei. 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 şi siguranţă naţională care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

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

10.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.285/2022) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.385 alin.(1) 

şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, şi a anexei nr. VIII la Legea nr.153/2017, 

urmărindu-se ca funcţiile publice din cadrul instituţiei prefectului, în prezent calificate ca funcţii 

publice teritoriale, să devină funcţii publice de stat şi să fie salarizate în mod corespunzător. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă și 

protecție socială și Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi care sunt sesizate în fond. În urma 

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

11.La dezbaterea Proiectului de Lege 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.286/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008, în 

sensul modificării plafoanelor venitului mediu net lunar pe membru de familie al persoanelor ce pot 

beneficia de ajutor public judiciar. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul doamna deputat Oana 

Murariu care a susținut aprobarea inițiativei legislative întrucât o consideră necesară în contextul 

facilitării accesului la actul de justiție al persoanelor cu venituri reduse prin modificarea plafoanelor 

venitului mediu net lunar  printr-o formulă, nu o sumă fixă. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

disciplină şi imunităţi care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

12.La dezbaterea Proiectului de Lege de Lege 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.287/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea art.289 din Legea nr.1/2011, în 

scopul păstrării continuităţii actului didactic pe tot parcursul anului universitar, prin prelungirea 

contractului de muncă al cadrelor didactice universitare până la finalul anului universitar în care 
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împlinesc vârsta de pensionare. 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 

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

hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

13.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 (Pl-x nr.289/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020, în sensul restrângerii sferei 

documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate 

conform legii a căror valabilitate se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o 

perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 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, Holban Georgeta-

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

secretar, Cambera Oana-Alexandra, Coarnă Dumitru, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, 

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

absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte și Csep Eva-Andrea. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar     

     


