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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/41bis/8 februarie 2023 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 8 februarie 2023 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 8 

februarie 2023, la orele 9.30, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1.Propunere legislativă pentru reducerea poverii fiscale pe muncă (Pl-x nr.740/2022) 

2.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor 

militare (Pl-x nr.724/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Pl-x nr.745/2022) 

4.Proiect de Lege pentru modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273 /2004 privind 

procedura adopţiei  (PL-x nr.775/2022) 

5.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.162/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.245/2020 privind efectuarea unui test de 

proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii(PL-x 

nr.780/2022) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de 

pensii (Pl-x nr.785/2022) 

7.Propunere legislativă pentru completarea art.467 din Codul administrativ(Pl-x 

nr.788/2022) 

8.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Pl-x nr.790/2022) 

9.Propunere legislativă privind personalul Curţii Constituţionale(Pl-x nr.793/2022) 

10.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în direcția realizării 

Spațiului european al educației [COM(2022) 700] 

 

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 Propunerii legislative pentru reducerea poverii fiscale pe muncă(Pl-x 

nr.740/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și a Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 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 
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Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ.  

2.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare(Pl-x nr.724/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea Legii nr.80/1995, în sensul ca studenţii instituţiilor militare de învăţământ 

superior, declaraţi inapţi pe parcursul studiilor universitare, să beneficieze de dreptul de a opta pentru 

continuarea studiilor în aceeaşi unitate militară. Totodată, proiectul propune exonerarea studenţilor 

aflaţi în această situaţie de obligaţia de a restitui cheltuielile de şcolarizare. Din partea inițiatorilor a 

luat cuvântul Eduard Bachide, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul 

şi calitatea vieţii personalului care a declarat faptul că Ministerul Apărării Naționale nu susține 

adoptarea acestei propuneri legislative. 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 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.  

 3.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale(Pl-x nr.745/2022), a luat cuvântul 

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

nr.47/1992. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează aspecte referitoare la atribuţiile şi 

activitatea Curţii Constituţionale a României. 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. 

4.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273 

/2004 privind procedura adopţiei (PL-x nr.775/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004, în sensul ca 

persoanele îndreptăţite să poată beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi 

ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie 

lunară. Din partea inițiatorilor, a luat cuvântul domnul deputat Ion-Alin-Dan Ignat care a solicitat un 

aviz favorabil pentru a facilita acomodarea copilului adoptat cu noua sa familie la concediu de 

acomodare cu durata de maximum doi 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 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. 

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

nr.162/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.245/2020 privind efectuarea unui test 

de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (PL-x 

nr.780/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

şi completarea Legii nr.245/2020, în scopul transpunerii unor prevederi din Directiva (UE) 2018/958 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de 

proporţionalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii. Din partea 

inițiatorilor a luat cuvântul domnul Cătălin Mihai Micu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Educației care a solicitat un aviz favorabil pentru proiectul de lege. Comisia pentru egalitatea de 

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

muncă și protecție socială și Comisia învățământ sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

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

6.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.127/2019 privind sistemul 

public de pensii (Pl-x nr.785/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea art.86 alin.(2) lit. c) din Legea nr.127/2019, în sensul ca, anual, începând 

cu data de 1 ianuarie 2023, valoarea prevăzută la lit. b) să se majoreze cu rata medie anuală a 

inflaţiei, la care să se adauge 58,5% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, 

indicatori definitivi, cunoscuţi în ultimele 12 luni dinaintea adoptării legii bugetului asigurărilor 
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sociale de stat, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul 

domnul deputat Ionel Dancă subliniind faptul că este necesară actualizarea mecanismului referitor la 

rata medie anuală a inflației (au crescut semnificativ prețurile la gaze, energie electrică și 

combustibili în ultimul an), precum și a câștigului salarial mediu brut realizat în ultimele 12 luni 

dinaintea adoptării legii bugetului asigurărilor sociale de stat. 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. 

7.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.467 din Codul administrativ  

(Pl-x nr.788/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

completarea art.467 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu un nou alineat, alin. (11), 

prin care se preconizează următoarele măsuri: în cadrul concursului pentru ocuparea unei funcţii 

publice, subiectele de examen să fie extrase cu ajutorul unui sistem informatic de extragere aleatorie, 

numele membrilor comisiei de concurs, precum şi al reprezentanţilor autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare a concursului să fie extrase aleatoriu prin sistemul informatic de extragere aleatorie a 

numelor din totalul numelor candidaţilor care s-au înscris pentru a face parte din comisia de concurs 

şi de soluţionare a contestaţiilor, sistemele informatice de extragere aleatorie să fie asigurate de către 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, iar probele de concurs să fie înregistrate audio-video, cu 

excepţia selecţiei dosarelor de concurs. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

8.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Pl-x 

nr.790/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

şi completarea art.8 din Legea nr.248/2005. Propunerea legislativă vizează acordarea de paşaport 

diplomatic prefecţilor, preşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, 

primarului general al municipiului Bucureşti şi primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, când 

călătoresc în misiuni oficiale. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru apărare, ordina publică și 

siguranță națională și Comisia pentru politică externă care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

9.La dezbaterea Propunerii legislative privind personalul Curţii Constituţionale (Pl-x 

nr.793/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, crearea unui 

cadru normativ clar şi predictibil în ceea ce priveşte personalul din cadrul Curţii Constituţionale. 

Iniţiativa legislativă reglementează modalitatea prin care se poate accede în funcţia de magistrat-

asistent, dorindu-se ca aceasta să fie în principal prin concurs, cât şi prin modalitatea de desemnare a 

prim-magistratului-asistent. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

10.La dezbaterea Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în direcția 

realizării Spațiului european al educației [COM(2022) 700], a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat propunerea care se referă la politicile, la promovarea calității și a incluziunii în educație. 

SEE joacă un rol esențial pentru agenda de politici a UE, în special pentru „promovarea modului 

nostru de viață european” și „o economie în serviciul cetățenilor”. Acesta se numără printre 

motoarele „unei Europe pregătite pentru era digitală” și ale Pactului verde european. SEE contribuie 

la „o Uniune a egalității”, la „o Europă mai puternică pe scena internațională” și la „un nou elan 

pentru democrația europeană”. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 
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sesizată pentru fond, proiectul de opinie urmând a fi trimis către Comisia pentru afaceri europene 

care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui proiect de opinie  favorabil. 

 

 

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, 

Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Csep Eva-Andrea, Dancă Ionel, Grosaru Andi-

Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica și Plăiașu Gabriel. Au absentat: Cambera Oana-

Alexandra, Coarnă Dumitru, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


