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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/485/11 octombrie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 11 octombrie 2022 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 11 

octombrie 2022, la orele 9.30, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.104/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind 

privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 

statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL-x nr.547/2022) 

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.119/2022 

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.551/2022) 

3.Proiect de Lege pentru modificarea art.17 din Decretul-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri (PL-x nr.554/2022) 

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

protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată (Pl-x nr.555/2022) 

5.Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 

nr.557/2022) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei (PL-x nr.559/2022) 

7.Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic (PL-x 

nr.561/2022) 

8.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.485 din Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x nr.562/2022) 

9.Proiect de Lege pentru completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr.487/2002 (PL-x nr.563/2022) 

10.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (PL-x nr.564/2022) 

11.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea nr.53/2003 -

Codul muncii (Pl-x nr.565/2022) 

12.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru 
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acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 

internaţionale (Pl-x nr.566/2022) 

13.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală (Pl-x nr.568/2022) 

14.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18 

din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Pl-x nr.569/2022) 

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 privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 

Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate 

publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

(PL-x nr.547/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea legislaţiei aplicabile în domeniul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în 

extravilan. Astfel, proiectul instituie o serie de clarificări cu privire la obligaţia calculării, reţinerii, 

virării şi declarării impozitului de 80% instituit în cazul intenţiei de revânzare a terenurilor înaintea 

împlinirii termenului de 8 ani de la cumpărare. Astfel, se instituie modul de calcul, încasare, 

declarare şi virare a impozitului menţionat anterior, inclusiv a cotelor procentuale care se fac venit la 

bugetul de stat şi local. Se clarifică şi se simplifică procedura prevăzută de Legea nr.17/2014, în 

sensul stabilirii anumitor clarificări în privinţa preemptorilor de rang I, respectiv rang II, în vederea 

înstrăinării, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan. 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, domnul deputat Dancă Ionel a votat 

împotrivă, prin urmare, 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.119/2022 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.551/2022) a luat cuvântul 

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

urgenţă a Guvernului nr.27/2022, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul Energiei. Proiectul consolidează şi extinde măsurile de protecţie a populaţiei şi economiei 

de creşterile de preţuri la energie şi gaze naturale. Schema de protejare a populaţiei şi a mediului 

economic se extinde până la 31 august 2023. Domnul deputat Dancă Ionel a solicitat o amânare a 

discutării proiectului de lege deoarece are termen pentru depunerea amendamentelor data de 12 

octombrie 2022, prin urmare, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea 

dezbaterilor cu o săptămână. 

 3.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.17 din Decretul-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 

ori constituite în prizonieri (PL-x nr.554/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea art.17 din Decretul-lege nr.118/1990, în sensul ca drepturile 

prevăzute de lege să se acorde începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii la 

agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la 

art.13 alin.(1) şi se suportă din bugetul de stat. A participat, în calitate de invitat, domnul Eduard 

Bachide, secretar de stat şef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții 

personalului din Ministerul Apărării Naționale care a solicitat un aviz favorabil pentru proiectul de 
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lege deoarece pentru potențialul beneficiar al acestor reglementări se deschide dreptul persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, dar nu se face plata până când se obțin toate 

documentele care atestă dreptul moștenitorului. Întrucât se depun în jur de 3.500 cereri lunar, iar 

timpul de așteptare al răspunsului poate să ajungă și la 18 luni, la Pitești s-a făcut o suplimentare de 

60 de posturi deoarece se lucrează în arhiva militară care nu este digitalizată. 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. 

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

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată (Pl-x nr.555/2022) a luat 

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

instituirea unor măsuri de protecţie a copiilor minori, care să permită instanţelor de judecată să oblige 

ambii părinţi şi la efectuarea unor şedinţe de consiliere psihologică de specialitate atunci când copilul 

este afectat prin exercitarea unui abuz emoţional de natura alienării parentale. Acest drept al 

copilului de a fi protejat în faţa alienării parentale este recunoscut din 1994 de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, însă la nivel naţional nu există o definiţie clară a alienării parentale ceea ce 

determină lipsa de previzibilitate a normelor propuse. Domnul deputat Lilian Scripnic a luat 

cuvântul, în calitate de inițiator, pentru a reitera drepturile și obligațiile părintești astfel încât 

autoritățile să poată lua măsuri ferme în sprijinul copilului care este abuzat. 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 care sunt sesizate în fond. În urma 

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

5.La dezbaterea Propunerii legislative privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 

nr.557/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006, propunându-se în principal: introducerea de noi criterii de formare 

iniţială şi de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate categoriile de funcţii de conducere: 

manageri, directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene 

şi a municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de 

Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, medic-şef, se introduce noţiunea de 

criterii de calitate aferente programelor de formare, elaborate de către OMS în programul de asistenţă 

tehnică din PNRR, înfiinţarea unui Institut Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, 

denumit în continuare INMSS, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează, INMSS va fi finanţat din venituri 

proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, iar coordonarea academică se va stabili prin hotărâre a 

Guvernului. Doamna vicepreşedinte Holban Georgeta-Carmen a susținut amendamentul depus de 

Grupul parlamentar al PSD care se referă la adaosul comercial al produselor farmaceutice care 

trebuia plătit din 2015 până în prezent, în aceste condiții, farmaciile ar fi falimentat dacă plăteau 

aceste sume. 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 cu un 

amendament admis. 

6.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei (PL-x nr.559/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.277/2010, în sensul dublării cuantumului alocaţiei, 

pentru toate categoriile de beneficiari. Domnul deputat Sigartău Robert a luat cuvântul, în calitate de 

inițiator, pentru a susține aprobarea dublării cuantumului alocației pentru susținerea familiei întrucât 

rata reală a inflației este de 20% în România, deci familiile trebuie ajutate pentru că ne confruntăm 
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cu cel mai mic număr de nașteri din 1930. 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. 

7.La dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport 

electronic (PL-x nr.561/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, stabilirea cadrului general de acordare şi emitere a tichetelor sociale pe suport 

electronic, ca instrument de plată a beneficiilor de asistenţă socială în sectorul public şi privat. 

Doamna deputat Csep Eva-Andrea a luat cuvântul pentru a susține adoptarea acestei inițiative 

deoarece se urmărește emiterea unui singur card electronic pentru persoanele cu dizabilități. 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 tehnologia informației și comunicațiilor 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 modificarea şi completarea art.485 din 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 

nr.562/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul ca evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici să se facă anual, prin intermediul sistemului 

informatic al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, iar această evaluare să vizeze si nivelul 

competenţelor digitale. Domnul deputat Tuță George-Cristian a luat cuvântul, în calitate de inițiator, 

pentru a susține aprobarea proiectului de lege întrucât se urmărește îmbunătățirea competențelor 

digitale în rândul funcționarilor publici. 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 administrație publică și amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond. În urma 

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

9.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii sănătăţii mintale şi a 

protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (PL-x nr.563/2022) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii 

nr.487/2002, propunându-se instituirea Programului „Săptămâna conştientizării depresiei 

postpartumˮ, perioadă ce va fi marcată în fiecare an cu o săptămână înainte de data de 1 octombrie - 

Ziua Europeană de combatere a depresiei (European Depression Day). Săptămâna conştientizării 

depresiei postpartum are ca scop prevenirea, identificarea şi gestionarea tulburărilor de sănătate 

mentală perinatală/postnatală, prin organizarea unor ample campanii de educare a populaţiei în 

ansamblu, de educare a persoanelor dintr-o anumită populaţie şi de promovare a metodelor de bune 

practici pentru creşterea gradului de conştientizare şi atenţie în rândul acestora, dar şi pentru 

determinarea comunităţilor de a-şi construi propriile strategii de susţinere. Doamna vicepreședinte 

Calista Mara-Daniela a luat cuvântul pentru a susține adoptarea acestei inițiative deoarece se 

urmărește conștientizarea acestei depresii perinatală/postnatală în săptămâna care începe cu data de 1 

octombrie. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

10.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x nr.564/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.69/2000. Potrivit Expunerii 

de motive, propunerea doreşte soluţionarea problemei accesului la o resursă pentru sport neutilizată 

în afara orarului şcolar şi care are avantajul de a se afla în proximitatea zonelor rezidenţiale. Comisia 

pentru egalitatea de 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 
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11.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x nr.565/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, potrivit expunerii de motive, ca atunci când este incidentă situaţia 

suprapunerii zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează cu zilele de repaus săptămânal, zilele 

libere să se acorde în zilele care succedă celor de repaus săptămânal. 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. 

12.La dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 

nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la 

olimpiadele şcolare internaţionale (Pl-x nr.566/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.235/2010, astfel încât, 

începând cu 1 ianuarie 2023 să se acorde bursa de merit olimpic internaţional şi elevilor cu cetăţenie 

română care studiază în străinătate şi au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, dacă 

au participat ca membri ai loturilor olimpice şcolare ale României, iar profesorii care i-au pregătit pe 

aceştia să beneficieze de premii. 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. 

13.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală (Pl-x nr.568/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.135/2010. Potrivit expunerii 

de motive, iniţiativa vizează ca audierile persoanelor vătămate minore să fie desfăşurate în mod 

obligatoriu în incinte concepute sau adaptate acestui scop şi prin intermediul ori în prezenţa unui 

psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor, instituirea audierii minorilor de către 

specialişti formaţi cu privire la drepturile minorului, la comunicarea şi limbajul verbal şi nonverbal 

adaptate minorului, instituirea obligativităţii efectuării unei evaluări psihologice a persoanei 

vătămate minore în cursul urmăririi penale, în cauzele având ca obiect infracţiuni conta libertăţii şi 

integrităţii sexuale. 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. 

14.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Pl-x 

nr.569/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, în scopul înfiinţării unei platforme online prin 

intermediul căreia medicii rezidenţi să poată evalua calitatea actului didactic, precum şi al implicării 

colegiilor profesionale în evaluarea necesarului de locuri pe specialităţi. 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 majoritate de voturi unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Calista Mara-Daniela-

vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi 

Raisa-secretar a fost înlocuită de domnul deputat Lilian Scripnic, Sandu Viorica-secretar, Csep Eva-

Andrea, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin,Grosaru Andi-Gabriel, Paraschiv Rodica, Plăiașu 

Gabriel și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Cambera Oana-Alexandra, Coarnă Dumitru și 

Rizea Cristina Camelia.  

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


