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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/429/19 septembrie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 19 septembrie 2022 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările fizic în data de 

19 septembrie, la orele 17.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice si sportului nr.69/2000 (PL-x 

nr.432/2022) 

2.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.78/2022 

privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante şi 

temporar vacante care au atribuţii în implementarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă al României (PL-x nr.464/2022) 

3.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.80/2022 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (PL-x 

nr.466/2022) 

4.Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 122/2006 privind azilul în 

România (PL-x nr.468/2022) 

5.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.286 

din 17.07.2009 privind Codul penal (Pl-x nr.470/2022) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (PL-x nr.473/2022) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea Legea nr.115/2015 şi pentru modificarea art.5 alin.(5) 

din Legea nr.33/2007 (PL-x nr.474/2022) 

8.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x nr.475/2022) 

9. Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x nr.476/2022) 

Şedinţa desfășurată în format 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 Proiectului de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice si sportului 

nr.69/2000 (PL-x nr.432/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv modificarea Legii nr.69/2000. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 

asigurarea unui cadru juridic stabil şi necesar efectuării unor investiţii de către Federaţiile sportive 

naţionale, privind edificarea/construirea bazei materiale sportive, respectiv modernizarea bazei 

materiale sportive aflată în patrimoniul Statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi o 

mai bună aplicare a atribuţiilor principale ale acestor structuri sportive. Comisia pentru egalitatea de 
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şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 

pentru tineret și sport care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

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

nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante 

şi temporar vacante care au atribuţii în implementarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă al României (PL-x nr.464/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, instituirea unor măsuri, prin derogare de la prevederile art.618 alin.(2) şi (3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru ocuparea şi 

modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru funcţiile publice vacante şi temporar 

vacante din cadrul autorităţilor, instituţiilor publice şi organismelor cu atribuţii în gestionarea şi 

controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, precum şi în cadrul 

structurilor beneficiare cu atribuţii în implementarea angajamentelor asumate conform acestui 

mecanism. Aceste posturi pot fi ocupate pe durata de implementare a PNRR, respectiv până la data 

de 31 decembrie 2026. 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 pentru muncă și protecție socială 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul 

bugetar (PL-x nr.466/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, suspendarea ocupării, prin examen sau concurs, în perioada 1 iulie 2022 - 31 

decembrie 2022, a posturilor aferente funcţiilor publice vacante şi temporar vacante în sectorul 

bugetar, cu excepţia posturilor unice, din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la 

art.2 alin.(1) pct.30 din Legea nr.500/2002 şi din instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la 

art.2 alin.(1) pct.39 din Legea nr.273/2006. Totodată, cu titlu de excepţie, în cazuri temeinic 

justificate, se preconizează aprobarea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea 

posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice menţionate anterior, 

prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget. 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 pentru muncă și protecție socială care sunt 

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

întocmirea unui aviz negativ. 

4.La dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 122/2006 

privind azilul în România (PL-x nr.468/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, respectiv completarea Legii nr.122/2006, cu un nou articol, art.203. 

Potrivit expunerii de motive Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziţie o platformă digitală de 

informare şi de raportare, accesibilă persoanelor strămutate, indiferent dacă s-au constituit sau nu ca 

solicitanţi de azil, conform definiţiei date lege. Prin intermediul acestei platforme, persoanele 

strămutate ajunse pe teritoriul ţării noastre din zone de conflict vor putea să introducă date de 

contact, adresele la care au fost cazate, numărul autovehiculelor care le transportă sau orice alte 

informaţii necesare pentru facilitarea siguranţei şi a trasabilităţii lor, cât timp se află pe teritoriul 

României. Măsurile institute sunt de natură a crea un spaţiu mai sigur pentru persoanele strămutate 

aflate pe teritoriul României, prin crearea cadrului legal pentru o protejare mai eficientă a acestora 

împotriva riscului de exploatare sau traficare, prin instituirea interdicţiei de a transporta/caza 

persoane strămutate de către persoane aflate în Registrul reglementat prin Legea nr.118/2019, 

precum şi de către persoane condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru săvârşirea 

cu intenţie de infracţiuni contra vieţii, contra libertăţii persoanei sau infracţiunii de sclavie dacă nu a 

intervenit reabilitarea. Totodată, se instituie în sarcina organelor teritoriale din subordinea MAI 
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obligaţia de informare a persoanelor strămutate privind riscurile asociate acceptării serviciilor de 

transport şi/sau cazare de la persoane fizice necunoscute şi privind posibilitatea folosirii platformei 

digitale, precum şi obligaţia în sarcina DGASPC-urilor să realizeze anchete sociale sau vizite la 

locurile de găzduire declarate în platforma digitală. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

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

li imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională care sunt sesizate în fond. 

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

5.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.254 din 19 

iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.286 din 17.07.2009 privind Codul penal (Pl-x nr.470/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.97 alin.(3) lit.c) din Legea 

nr.254/2013, precum şi modificarea Legii nr.286/2009, în sensul stabilirii unor condiţii speciale 

pentru a se putea dispune liberarea condiţionată în cazul în care cel condamnat nu şi-a îndeplinit 

obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Din partea Ministerului Justiției a luat 

cuvântul domnul secretar de stat Pașca Mihai care a argumentat faptul că Guvernul nu susține 

adoptarea acestei propuneri legislative deoarece legislația face distincție în ceea ce privește instituția 

liberării condiționate este cântărită de magistrat între un condamnat de bună credință și altul care nu 

este de bună credință, deci nu trebuie renunțat la conceptul care stă la baza acestei abordări. Comisia 

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

trimis către Comisia juridică, de disciplină și imunități care este sesizată 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.334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (PL-x nr.473/2022) a 

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

Legii nr.334/2006. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa legislativă vizează asigurarea unei 

reprezentări echitabile, echilibrate şi juste a genurilor în domeniul puterii politice din România, 

precum şi îmbunătăţirea participării electorale, în calitate de alegători, dar şi de candidaţi, a femeilor 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină și imunități care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor. 

7.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legea nr.115/2015 şi pentru 

modificarea art.5 alin.(5) din Legea nr.33/2007 (PL-x nr.474/2022), a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, reducerea vârstei minime de exercitare a dreptului 

de vot de la 18 ani la 16 ani, în cazul alegerilor pentru autorităţile publice locale şi a membrilor 

Parlamentului European.Din partea inițiatorilor a luat cuvântul domnul Vlad Măntoiu, reprezentantul 

studenților de la științe politice care a făcut referire la problema constituționalității, în ceea ce 

privește reducerea vârstei de vot pentru alegerile europarlamentare și locale, susținând cu 

următoarele argumente: la aceste alegeri votează în prezent persoane care nu sunt cetățeni ai 

României, cu toate că art. 36 din Constituție spune că "Cetățenii au drept de vot". În condițiile în care 

și persoane fără cetățenie votează la alegerile locale și europarlamentare, considerăm că art. 36 al 

Constituției nu se aplică acestor tipuri de alegeri. În plus, conform art. 2 al Constituției, prin care se 

definește exprimarea suveranității, observăm cum prin alegerile locale și europarlamentare nu se 

exprimă suveranitatea, deoarece prin aceste alegeri nu se aleg reprezentanți ai poporului. Acest 

argument întărește punctul de vedere conform căruia art. 36 al Constituției nu se aplică pentru aceste 

tipuri de alegeri, modificarea legii fiind îndeajuns pentru scăderea vârstei de vot. Doar Curtea 

Constituțională a României își poate exprima punctul de vedere asupra constituționalității. Comisia 

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

trimis către Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 
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cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

8.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x nr.475/2022), a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv completarea Legii nr.448/2006 cu un 

nou articol, art.12, astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2023, pentru terapia bazată pe sport, în funcţie 

de diagnosticul principal şi de fiecare dizabilitate, persoanele cu handicap să aibă dreptul la 6 tichete 

de valoare anual. De asemenea, se urmăreşte stabilirea sursei de finanţare, respectiv decontarea 

contravalorii tichetelor din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, prin casa de asigurări de 

sănătate de care aparţine asiguratul. 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 sănătate și familie care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

9.La dezbaterea Propunerii legislative pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos 

prin modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x nr.476/2022), a 

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

nr.227/2015. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează instituirea posibilităţii deductibilităţii 

fiscale a abonamentelor pentru facilităţile specifice practicării sportului şi educaţiei fizice în scop de 

întreţinere, profilactic sau terapeutic în limită de 400 euro anual. 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

Domnul deputat Grosaru Andi-Gabriel a propus includerea unui punct suplimentar pe ordinea de 

zi, punctul diverse, pentru a discuta situația sa personală. Membrii comisiei prezenți la ședință au 

votat includerea acestui punct pe ordinea de zi, au luat act de faptul că domnului deputat Grosaru 

Andi-Gabriel i-a fost retrasă calitatea de membru al Grupului Minorităților Naționale la data de 9 

iunie 2022, printr-un vot care nu a reprezentat unanimitatea celor prezenți, iar acest act este contestat 

de Domnia sa. Prin urmare, domnul deputat a înaintat contestații către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaților împotriva Hotărârii Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale de retragere a sa din 

Comisia Juridică, de disciplină și imunități, ulterior excluderea sa din Grupului Parlamentar al 

Minorităților Naționale. Această modalitate în care a fost tratat de către unii colegi Grupului 

Parlamentar al Minorităților Naționale este considerată de Domnia sa ca injustă și inechitabilă.  

Domnul președinte a luat act de această prezentare a domnului deputat Grosaru Andi-Gabriel și i-a 

recomandat să se adreseze Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării în cazul în care se 

simte discriminat de către colegii săi din Grupul Minorităților Naționale sau Parchetului General 

dacă consideră că există fapte de natură penală având în vedere sesizarea publică din ședința 

Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

 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, Grosaru Andi-Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv 

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

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

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 

 

 

     

     


