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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/468/4 octombrie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 4 octombrie 2022 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 4 

octombrie 2022, la orele 9.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1.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) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011(Pl-x nr.453/2022) 

3.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea 

Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 

octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 (PL-x nr.484/2022) 

4.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Pl-x nr.487/2022) 

5.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 

de procedură civilă, republicată (Pl-x nr.491/2022) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.492/2022) 

7.Propunere legislativă pentru completarea alineatului 1 al articolului 123 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.496/2022) 

8.Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x 

nr.497/2022) 

9.Propunere legislativă 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.498/2022) 

10.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.94/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ (PL-x nr.507/2022) 

11.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.95/2022 

privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest" şi „FamilyStart", precum şi 

pentru modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (PL-x nr.508/2022) 

12.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 

privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat 

celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din 

Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii 
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destinate retehnologizării IMM-urilor (PL-x nr.518/2022) 

13.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PL-

x nr.519/2022) 

14.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999(PL-x nr.520/2022) 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice (PL-x nr.526/2022) 

16. Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului (PL-x nr.530/2022) 

17.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(PL-x nr.546/2022) 

Şedinţa 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 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, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

2.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.453/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea art.65 din Legea nr.1/2011, cu un nou alineat, alin.(63), prin care se 

doreşte ca Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Academia Română şi institutele aflate în subordinea 

Guvernului cu atribuţii în cercetarea istoriei României, să elaboreze o strategie privind introducerea 

unei noi materii care să cuprindă istoria recentă a României, pentru elevii din anii terminali de la 

gimnaziu şi liceu. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru învățământ care este sesizată în fond. În urma 

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

3.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 

privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, 

adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 (PL-x 

nr.484/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile 

ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980. Prin proiectul de act 

normativ se aduc clarificări în privinţa autorităţilor implicate în procedura de înapoiere, respectiv a 

exercitării dreptului de vizitare. Astfel, se precizează că ajutorul judiciar gratuit, sub forma unui 

avocat, este acordat numai de Baroul Bucureşti. De asemenea, în faza executării silite, instanţa 

competentă să acorde ajutorul public judiciar este instanţa de executare. Pentru cererile privind 

exercitarea dreptului de vizitare prin deplasarea minorului în afara teritoriului României formulate în 

aplicarea art.21 din Convenţie, competenţa este stabilită potrivit dreptului comun. Cu caracter de 

noutate este dispoziţia privind audierea minorului. Astfel, în cauzele având ca obiect soluţionarea 

cererilor de înapoiere a unui copil aflat pe teritoriul României, copilul are dreptul de a fi ascultat. 

Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi 

ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă instanţa consideră acest lucru necesar 

pentru soluţionarea cauzei. Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a 

primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra 
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consecinţelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor 

oricărei decizii care îl priveşte. Orice copil poate cere să fie ascultat. Respingerea cererii de către 

instanţă trebuie motivată. Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi 

cu gradul său de maturitate. Un alt element de noutate este posibilitatea instanţei de a lua prin 

încheiere măsuri pentru asigurarea contactului între copil şi persoana care solicită înapoierea 

copilului, ţinând seama de interesul superior al copilului. Totodată, prin proiectul de lege se 

urmăreşte înlăturarea unor dispoziţii rămase din forma iniţială a legii şi care din practică s-au dovedit 

inaplicabile în raport cu atribuţiile Ministerului Justiţiei în calitate de autoritate centrală desemnată 

după modificarea din anul 2014. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație și amenajarea 

teritoriului 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. 

4.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.487/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.272/2004, 

astfel încât, în ultimul an în care se află în sistemul de protecţie specială tinerii să fie sprijiniţi în 

căutarea unui loc de muncă şi a unui loc de cazare, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, iar la ieşirea din sistemul de protecţie specială, cu acordul lor, să fie monitorizaţi 

pe o perioadă de 2 ani şi să beneficieze de o indemnizaţie care se acordă o singură dată, al cărei 

cuantum reprezintă de trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

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

unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 

privind Codul de procedură civilă, republicată (PL-x nr.491/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.134/2010. 

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa urmăreşte înlăturarea situaţiilor de abuz psihologic asupra 

minorilor în cazul divorţului dintre părinţi şi prevenirea şi stoparea situaţiilor de alienare parentală. 

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 Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 

2009, cu modificările şi completările ulterioare(PL-x nr.492/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.286/2009, în 

sensul redefinirii infracţiunilor de trădare, trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, 

acţiuni contra ordinii constituţionale şi înaltă trădare. Potrivit expunerii de motive, propunerea 

legislativă are ca scop includerea unei palete mai largi de situaţii care pot genera răspunderea penală 

pentru fapta de trădare şi înaltă trădare. 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. 

7.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alineatului 1 al articolului 123 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ(Pl-x nr.496/2022) 

a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.123 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul limitării la o durată de cel mult 3 luni, în 

decursul unui an calendaristic, a perioadei în care un consilier local este ales preşedinte de şedinţă. 

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

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

8. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr.497/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea art.19 alin.(1) şi (11) din Legea nr.1/2011, în sensul acordării 

personalităţii juridice unităţilor de învăţământ preuniversitar din mediul rural sub limita prevăzută de 

legislaţia actuală. Astfel, în cazul acordării de personalitate juridică unei unităţi de învăţământ din 

mediul rural, se propune diminuarea numărului de elevi, preşcolari şi antepreşcolari la 100, faţă de 

3000, cât este în prezent, iar în cazul unităţilor de învăţământ special şi a celor care oferă educaţie şi 

formare profesională prin învăţământ dual, indiferent dacă acestea se află în mediul rural sau urban, 

se propune diminuarea numărului de elevi la 80, faţă de 100 de elevi, în prezent. Comisia pentru 

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

către Comisia pentru învățământ care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

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

9.La dezbaterea Propunerii legislative 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.498/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, abrogarea art.294 alin.(51) din Legea nr.1/2011, în scopul 

eliminării dispoziţiei privind transformarea automată a contractului de muncă pe perioadă 

determinată, dintre o universitate şi un asistent universitar, în contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată. 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. 

10.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.94/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x nr.507/2022), a luat cuvântul domnul 

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

a Guvernului nr.57/2019, în sensul prelungirii, pentru o perioadă de maxim 5 ani, a termenului de 6 

luni de realizare a obiectivelor de investiţii. De asemenea, proiectul vizează constituirea, în favoarea 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a dreptului de administrare asupra imobilelor 

proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, necesare realizării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, care nu au 

fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 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, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Guvernului nr.95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest" şi 

„FamilyStart", precum şi pentru modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.508/2022), a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv aprobarea programelor guvernamentale 

de creditare „Studentinvest" şi „FamilyStart" precum şi modificarea alin.(1) al art.128 din Legea 

nr.272/2004, în sensul majorării alocaţiei lunare de plasament de la 1.20 ISR la 1.808 ISR. De 

asemenea, se stabileşte alocaţia de hrană pentru copiii din serviciile de tip rezidenţial la 22 de lei pe 

zi şi bani de nevoi personale în cuantum de 150 de lei pe lună, asigurându-se astfel cadrul necesar 

garantării unui nivel de viaţă decent pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, pentru care 

menţinerea alături de familiile naturale nu a fost posibilă, iar statul român a devenit singurul 

responsabil de creşterea şi îngrijirea acestora. Domnul preşedinte a luat cuvântul şi a menționat 
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faptul că statul român trebuia demult să mărească alocația de hrană pentru copii aflați în orfelinate, 

iar în ceea ce privește modelul occidental de creditare  a studenților, societatea românească încă nu 

este pregătită, iar băncile nu acordă împrumuturi cu dobânzi mici. 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, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru învățământ care 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

12.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de 

ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind 

sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor(PL-x nr.518/2022), a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, adoptarea unor măsuri 

necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea 

de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-

urilor. Domnul preşedinte a luat cuvântul şi a menționat faptul că statul român decontează sume 

imense pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina, în condițiile în care alocația de hrană pentru copii 

aflați în orfelinate, alocația de hrană pentru pacienții internați în spitale este de 22 lei/per zi. 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 muncă și protecție socială care 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

13.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul 

minim de incluziune (PL-x nr.519/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.196/2016. Potrivit expunerii de motive, 

proiectul vizează constituirea venitului minim de incluziune - VM1 - din două componente, respectiv 

prin consolidarea doar a venitului minim garantat şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei, 

completarea prevederilor legii cu alte categorii de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea 

veniturilor nete ale familiei/persoanei singure, admiterea în program a persoanelor vârstnice fără 

venituri şi fără susţinători legali care sunt îngrijite, pe perioadă nedeterminată, în centre rezidenţiale, 

actualizarea nivelurilor de venituri şi a cuantumurilor componentelor acordate. 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. 

14.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999(PL-x nr.520/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, transpunerea unor dispoziţii din Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a 

părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului. Potrivit expunerii de 

motive, proiectul vizează, printre altele: modificarea reglementărilor actuale în sensul acordării 

concediului paternal şi a indemnizaţiei aferente acestuia tuturor taţilor care au calitatea de salariat cu 

un contract de muncă sau un raport de muncă, încheiat conform legii şi eliminarea prevederilor care 

fac trimitere la calitatea de asigurat a titularului în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, 

introducerea unei prevederi prin care se asimilează salariaţilor şi următoarele categorii de persoane: 

cu contracte din activitate sportivă, cu convenţii de muncă individuale (cooperaţiile), cu contract de 

mandate, cu contract de management, care desfăşoară activităţi ca urmare a unei funcţii de demnitate 

publică şi cu contracte de management şi de administrare, încheiate potrivit Legii nr.95/2006, 
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extinderea duratei actuale a concediului paternal, de la 5 zile lucrătoare la 10 zile lucrătoare, 

completarea reglementărilor actuale privind interdicţia de concediere a salariatului pe perioada 

efectuării concediului paternal, introducerea de reglementări privind sancţiunile în cazul 

nerespectării prevederilor legislaţiei naţionale care transpun prevederile directivei, reglementarea 

obligaţiei autorităţilor de informare, atât a salariaţilor, cât si a angajatorilor în cuprinsul actului 

normativ, cu definirea instituției/instituțiilor care vor realiza informarea si modalitatea de realizare. 

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. 

15.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice(PL-x nr.526/2022), a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.17/2000. 

Intervenţiile legislative preconizate vizează, în principal, Reglementarea mecanismului de asigurare a 

cheltuielilor de finanţare a îngrijirii de lungă durată ca măsură de asistenţă socială pentru îngrijirea la 

domiciliu, în centrele de zi sau rezidenţiale, acordând o importanţă crescută îngrijirii la domiciliu şi 

în centrele de zi, prin stabilirea contribuţiei de la bugetul de stat de minim 10% din standardul minim 

de cost, corelarea prevederilor legii în ceea ce priveşte respectarea partajării responsabilităţii 

finanţării dreptului de îngrijire de lungă durată ca măsură de asistenţă socială şi ca serviciu public 

descentralizat, între autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, completarea art.20 cu 

precizări privind respectarea „principiului resursa financiară urmează beneficiarulˮ în finanţarea 

serviciilor sociale, respectarea principiului prevenţiei care presupune acordarea cu prioritate a 

îngrijirii în comunitate (la domiciliu şi în centrele de zi), pentru prevenirea agravării situaţiei de 

dependenţă şi, implicit, prevenirea instituţionalizării, actualizarea unor concepte, precum „îngrijirea 

de lungă duratăˮ sau „beneficii socialeˮ, definirea centrului de zi de asistenţă şi recuperare, 

clarificarea angajărilor de către autorităţile administraţiei publice locale a personalului de îngrijire cu 

timp parţial de lucru sau normă întreagă. 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. 

16.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului (PL-x 

nr.530/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, aprobarea 

Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România. Potrivit proiectului, Planul se 

implementează pentru perioada 2023-2030 şi reprezintă principalul document de politică publică ce 

fundamentează măsurile de prevenire şi combatere a cancerului la nivel naţional. Planul naţional de 

prevenire şi combatere a cancerului în România se actualizează în funcţie de rezultatele obţinute şi în 

acord cu direcţiile strategice din domeniul prevenirii şi combaterii cancerului stabilite de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii şi la nivelul Uniunii Europene. Conform proiectului, toţi cetăţenii români care 

se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale 

Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi 

străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul garantat de stat, la 

serviciile de natură medicală, socială şi de susţinere psihologică cuprinse în Planul naţional de 

prevenire şi combatere a cancerului, după cum urmează: servicii medicale de prevenire, diagnostic şi 

tratament al cancerului, servicii de îngrijire, inclusiv îngrijiri palliative, servicii de psiho-oncologie, 

onconutriţie şi oncofertilitate, servicii sociale şi indemnizaţii lunare de hrană. 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

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

17.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.128/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011(PL-x nr.546/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 
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reglementare, respectiv modificarea şi completarea Legii nr.1/2011. Potrivit proiectului, în 

localităţile în care nu există suficiente creşe şi grădiniţe se pot dezvolta servicii de educaţie timpurie 

complementare de tip ludotecă, grup de joacă, grădiniţă comunitară, care vor putea funcţiona ca 

structuri ale unităţilor de învăţământ. Totodată, instituţiile de învăţământ superior acreditate pot 

organiza împreună cu operatori economici, învăţământ superior dual, formă de învăţământ în care 

responsabilităţile cu privire la desfăşurarea activităţilor de învăţare, predare şi evaluare sunt partajate 

între instituţia de învăţământ acreditată şi operatorii economici. Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

învățământ 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, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-

secretar, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, 

Paraschiv Rodica, Grosaru Andi-Gabriel, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu 

Emanuel-Dumitru. Au absentat: Șerban Gianina-vicepreședinte și Coarnă Dumitru.  

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


