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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/277/31 mai 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 31 mai 2022 

 

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

în data de 31 mai 2022, la orele 9.00, având pe ordinea de zi următoarele: 

1.Propunere legislativă privind Statutul asistenţilor maternali profesionişti (Pl-x 

nr.292/2022) 

2.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.164 din Legea 53/2003 - 

Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată la 

valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent (Pl-x nr.293/2022)  

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x nr.303/2022)  

4.Propunere legislativă privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina care solicită 

protecţia statului român (Pl-x nr.304/2022) 

5.Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul 

străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României (Pl-x 

nr.305/2022) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022) 

7.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 privind 

locuinţele (Pl-x nr.310/2022) 

8.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice  (Pl-x nr.312/2022) 

9.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 

nr.313/2022) 

10.Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa noastră" (Pl-

x nr.314/2022) 

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 privind Statutul asistenţilor maternali profesionişti 

(Pl-x nr.292/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

reglementarea statutului asistenţilor maternali profesionişti. Potrivit iniţiativei legislative, asistentul 

maternal profesionist este persoana fizică care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la 

domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi 

primeşte în plasament sau în încredinţare. 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, 
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întocmirea unui aviz favorabil. 

2.La dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea art.164 din Legea 

53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată 

la valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent (Pl-x nr.293/2022) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, ca valoarea coşului minim de consum 

pentru un trai decent să se stabilească de către Institutul Naţional de Statistică şi să se aprobe prin 

ordin al Institutului Naţional de Statistică, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru a fi luat 

în calcul la fundamentarea legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, în 

anul următor. De asemenea, se propune ca valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent, 

respectiv 3.000 lei, pentru o persoană adultă, să devină salariul minim brut pe ţară. 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 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 pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 

din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x nr.303/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003, urmărindu-se, 

potrivit expunerii de motive, includerea zilei de 6 ianuarie în cadrul sărbătorilor legale 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 şi protecţie socială care este sesizată în fond. În 

urma discuțiilor, membrii Comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 

4.La dezbaterea Propunerii legislative privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina 

care solicită protecţia statului român (PL-x nr.304/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, potrivit expunerii de motive, garantarea protecţiei sociale a 

persoanelor din Ucraina care solicită protecţia statului roman, instituind premisele acordării de suport 

financiar atât pentru adulţii, cât şi pentru copiii refugiaţi, pe perioada conflictului armat. 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 juridică, de disciplină și imunități și 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 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 unor acte normative cu privire la 

regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României (Pl-x 

nr.305/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea 

unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe 

teritoriul României. Demersul legislativ vizează facilitarea încadrării în muncă, pe teritoriul 

României a străinilor, în special a cetăţenilor din Ucraina. 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, Comisia Juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională care sunt sesizate 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 nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.208/2015, în 

sensul stabilirii unor reguli de alcătuire a listelor de candidaţi propuse de partidele politice, astfel 

încât să se asigure o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cele două Camere ale 

Parlamentului. Din partea Autorității Electorale Permanente, a luat cuvântul domnul vicepreședinte 

Zsombor Vajda care susține proiectul de lege conform cu practicile europene, dar cu observații de 

tehnică legislativă. Doamna vicepreședinte Gianina Șerban a luat cuvântul susținând că nu este de 

acord cu această schemă de alcătuire a listelor de candidaţi propuse de partidele politice ca o condiție 

obligatorie. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 
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acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină și imunități care este sesizată în fond. 

În urma discuțiilor, membrii Comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 

7.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 

privind locuinţele (Pl-x nr.310/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.114/1996, în scopul facilitării accesului a cât mai 

multor persoane la locuinţele sociale prin reducerea duratei contractului de închiriere pentru 

locuinţele sociale de la 5 ani la 3 ani, instituirea posibilităţii acordării locuinţelor sociale în regim de 

urgenţă, posibilitatea mutării beneficiarului într-o locuinţă mai mare, dacă se schimbă componenţa 

familiei, constituirea unei garanţii în favoarea proprietarului pentru acoperirea eventualelor daune, 

posibilitatea evacuării în caz de neuz al locuinţei. 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 

negativ. 

8.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice  (Pl-x nr.312/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.11 alin.(1) din Legea-cadru 

nr.153/2017, în sensul precizării exprese a faptului că salariile de bază se stabilesc în baza 

coeficienţilor de ierarhizare pentru personalul încadrat în funcţii publice/contractuale la nivelul unei 

unităţi administrativ teritoriale, cât şi pentru evitarea aplicării legii în mod discreţionar, de către 

autorităţile publice. 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 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.53/2003 - Codul Muncii 

(Pl-x nr.313/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, pentru 

modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii. 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

10.La dezbaterea Propunerii legislative privind implementarea Programului Naţional "Casa 

noastră" (Pl-x nr.314/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, adoptarea Programului National „Casa noastrăˮ, în sensul acordării unui sprijin 

financiar beneficiarilor persoane fizice, în vederea achiziţionării sau construirii unei locuinţe. Prin 

Program, statul român, prin intermediul Ministerului Finanţelor, acordă beneficiarilor un împrumut 

în valoare de 150.000 de lei, pentru care nu se percepe dobândă, prin încheierea unui contract de 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru administrație 

publică, amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

 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, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel 

și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Cambera Oana-

Alexandra, Csep Eva-Andrea și Rizea Cristina Camelia.  

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


