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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/68/15 februarie 2023 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 15 februarie 2023 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 15 

februarie 2023, la orele 9.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1.Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

salarizarea personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (PL-x nr.10/2023) 

2.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 

privind transporturile rutiere (PL-x nr.12/2023) 

3.Propunere legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr.16/2023) 

4.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali(Pl-x nr.17/2023) 

5.Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din Legea nr.208/2015 privind 

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

Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x nr.18/2023) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 republicată, pentru alegerea 

Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.19/2023) 

7.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 republicată, privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x nr.20/2023) 

8.Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali (Pl-x nr.21/2023) 

9.Proiect de Lege pentru modificarea Legii 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (PL-x nr.25/2023) 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.164/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x nr.39/2023) 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.165/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2022 privind 

unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în 

situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din 

fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 
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nr.40/2023) 

12.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.166/2022 

privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile 

pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile 

(PL-x nr.41/2023) 

13.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.174/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private (PL-x 

nr.45/2023) 

14.Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.I a Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.48/2023) 

15.Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri referitoare la executarea 

sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x nr.51/2023) 

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 Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

privind salarizarea personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (PL-x 

nr.10/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

Anexei nr. VIII la Legea nr.153/2017, în sensul includerii, în sfera funcţiilor publice de stat a tuturor 

celor din cadrul aparatului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură şi unităţilor 

subordonate. De asemenea, iniţiativa vizează ca salarizarea personalului contractual din cadrul 

unităţilor subordonate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură să se facă la nivelul de 

salarizare pentru funcţii similare din cadrul aparatului central al aceleiaşi agenţii, funcţionarii publici 

şi personalul contractual din cadrul agenţiei şi din unităţile subordonate să beneficieze, începând cu 

data de 1 decembrie 2022, de salariile de bază prevăzute în anexa nr. VIII, funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul agenţiei şi din unităţile subordonate să beneficieze, începând cu 

data de 1 decembrie 2022, de spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. 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 agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

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

2.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x nr.12/2023) a luat cuvântul domnul 

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

Guvernului nr.27/2011, iniţiativa urmărind, potrivit expunerii de motive, liberalizarea transportului 

rutier de persoane prin servicii regulate interjudeţene. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

transporturi și infrastructură și Comisia pentru industrii și servicii care sunt sesizate în fond. În urma 

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

 3.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.30 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr.16/2023), a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.30 alin.(1) din Legea nr.263/2010, 

urmărindu-se, potrivit expunerii de motive, introducerea unei noi categorii de activităţi considerată 

«loc de muncă în condiţii speciale», respectiv activitatea de intervenţie pentru stingerea incendiilor, 

salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de 

incendii sau în alte situaţii de urgenţă, desfăşurată de personalul serviciilor publice comunitare pentru 

situaţii de urgenţă voluntare din subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor. 

De asemenea, iniţiativa vizează asimilarea, ca stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, a 

perioadei cuprinse între data de 24 iulie 2006 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care 
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personalul serviciilor de urgenţă voluntare a desfăşurat activitatea de intervenţie pentru stingerea 

incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor 

periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă. 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 Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x nr.17/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.115/2015. Potrivit 

expunerii de motive, iniţiativa instituie, pentru exercitarea votului în circumscripţiile electorale în 

care alegătorii îşi au reşedinţa, condiţia de stabilire a acesteia pentru o perioadă de cel puţin un an 

înaintea datei alegerilor, în scopul prevenirii distorsionării rezultatului alegerilor la nivelul 

comunităţilor locale, precum şi pentru descurajarea fenomenului de „turism electoralˮ. în cazul în 

care alegătorii nu şi-au stabilit reşedinţa într-o circumscripţie electorală pentru o perioadă de cel 

puţin un an înaintea datei alegerilor, aceştia au posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot în 

circumscripţia electorală în care îşi au domiciliul. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz negativ. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 13 din Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x nr.18/2023) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.13 din Legea nr.208/2015, cu un 

nou alineat prin care se condiţionează desemnarea ca reprezentant în biroul electoral constituit în 

vederea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, de dovedirea apartenenţei de minimum 3 luni 

ca membru al formaţiunii politice sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care l-a propus. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

6.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.370/2004 republicată, 

pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 

nr.19/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

Legii nr.370/2004, în sensul condiţionării desemnării ca reprezentant în biroul electoral constituit în 

vederea alegerilor, de dovedirea apartenenţei de minimum 3 luni ca membru al formaţiunii politice 

sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care l-a propus. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

7.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.33/2007 republicată, 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x nr.20/2023) 

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

nr.33/2007, în sensul condiţionării desemnării ca reprezentant în biroul electoral constituit în vederea 

alegerilor, de dovedirea apartenenţei de minimum 3 luni ca membru al formaţiunii politice sau al 

organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care l-a propus. Comisia pentru egalitatea 

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

întocmirea unui aviz negativ. 

8.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.26 din Legea nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x nr.21/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.115/2015, în sensul condiţionării 

desemnării ca reprezentant în biroul electoral constituit în vederea alegerilor, de dovedirea 

apartenenţei de minimum 3 luni ca membru al formaţiunii politice sau al organizaţiei cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care l-a propus. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz negativ. 

9.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 272 din 2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.25/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.272/2004. Potrivit expunerii de motive, 

intervenţiile legislative înlocuirea sintagmei „învăţământ de ziˮ cu sintagma „formă de învăţământ 

prevăzută de legeˮ, cu scopul de a încuraja tinerii din sistemul de protecţie socială să urmeze orice 

formă de învăţământ, în vederea obţinerii unei calificări profesionale şi a integrării pe piaţa 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 și Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 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.164/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

(PL-x nr.39/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 urmărindu-se, în 

principal, 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.  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. 

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

Guvernului nr.165/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material 

categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie 

extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 

distribuire a acestuia (PL-x nr.40/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2022, în 

sensul prelungirii, până la data de 31 decembrie 2023, a măsurii de acordare a tichetelor sociale de 

250 lei, din 2 în 2 luni, pentru anumite categorii de persoane şi familii vulnerabile, pentru alimente şi 

mese calde.  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 buget, 

finanțe și bănci 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 urgență a 
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Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de 

persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri 

externe nerambursabile (PL-x nr.41/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, adoptarea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin necesar populaţiei 

vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie 

electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale 

de încălzire. Finanţarea acestor măsuri va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile. Vor 

beneficia de acest sprijin persoanele ale căror venituri lunare realizate sunt de până la 2.000 lei. 

Astfel, pentru un total al cheltuielilor lunare în valoare de 746,42 lei/lună, aferente consumurilor 

energetice pentru o locuinţă, se va acorda un sprijin populaţiei în valoare nominală de 1.400 lei, care 

poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 şi este acordat pe loc de consum/gospodărie, în 

două tranşe egale, de câte 700 lei, care vor fi acordate în luna februarie 2023 pentru perioada 1 

ianuarie 2023 – 30 iunie 2023, respectiv în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 

decembrie 2023. Sprijinul va fi acordat sub forma unui card de energie, tipărit si distribuit de către 

Compania Naţională „Poşta Română” S.A. Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să 

efectueze plăţi prin serviciul de mandat poştal asigurate de CN Poşta Română SA, pentru decontarea 

datoriilor curente şi/sau restante pe care acesta le are către furnizorii de energie.  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 buget, finanțe și bănci 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 urgență a 

Guvernului nr.174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

pensiilor private (PL-x nr.45/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.411/2004, a Legii nr.204/2006, precum şi a Legii 

nr.187/2011. Principalele modificări vizează: stabilirea de principii privind regulile de investire şi 

atribuţiile directorilor de investiţii din cadrul administratorilor, stabilirea unui procent de 3% în 

situaţia în care statul român are deţineri sau participaţii în cadrul entităţilor de private equity, 

respectiv 5% în cazul în care fondurile de investiţii private de capital în care se investeşte sunt 

finanţate atât din fonduri alocate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi ale statului român, 

diferenţierea s-a realizat în scopul „oferirii unui cadru facil de alocare mai diversificată a activelor 

pentru creşterea investiţiilor pe piaţa locală”, astfel cum este menţionat în cadrul „Tabloului de bord 

privind acoperirea recomandărilor specifice de ţară din 2019 şi 2020”, stabilirea atribuţiilor structurii 

de management al riscului în cadrul administratorilor şi principiile privind modul de evaluare a 

activelor fondurilor şi responsabilitatea administratorilor, suplimentarea activităţile privind 

administrarea unui fond de pensii, stabilirea obligaţiei administratorului de a deţine permanent un 

nivel adecvat de lichiditate, a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puţin 

6 luni, instituirea obligaţiei de constituire la nivelul entităţii a unui comitet de investiţii format din 

membrii independenţi (care va adopta decizii pentru operaţiunile de investire/dezinvestire), precum 

şi a unui comitet de remunerare, stabilirea obligaţiilor aflate în sarcina conducerii administratorilor 

de fonduri de pensii de a defini şi supraveghea implementarea mecanismelor de guvernanţă care 

asigură gestionarea eficientă şi prudentă a acestora, stabilirea un comision unic de administrare, 

perceput de administrator pentru prestarea activităţilor principale şi a celor secundare/conexe, 

introducerea obligaţiei respectării, în orice moment, pe parcursul activităţii, a condiţiilor de 

autorizare şi a celor de funcţionare, completarea cerinţelor de raportare şi transparenţă, stabilirea 

dreptului imprescriptibil al participanţilor şi al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau 

a pensiei private, introducerea posibilităţii ca, în cazul declanşării procedurii de administrare 

specială, ASF să poată desemna Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul Pensii drept 

administrator special, în condiţiile stabilite prin reglementări, pentru asigurarea unui nivel 

suplimentar de siguranţă a sistemului de pensii private, în cazul în care niciun alt administrator nu 
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îndeplineşte cerinţele legale în acest sens.  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 industrii și servicii care sunt sesizate în 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

14.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. I a Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.48/2023), a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea anexei nr. I la 

Legea-cadru nr.153/2017, în sensul asocierii salarizării directorului de extensie universitară, cu cea a 

directorului de departament, în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile academice ce revin 

directorului de extensie universitară. 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. 

15.La dezbaterea Propunerii legislative pentru stabilirea unor măsuri referitoare la 

executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x nr.51/2023), a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, anularea amenzilor 

contravenţionale aplicate în temeiul Legii nr.55/2020 şi neachitate până la data intrării în vigoare a 

propunerii legislative, precum şi restituirea sumelor de bani reprezentând amenzi contravenţionale 

aplicate în temeiul Legii nr.55/2020, deja achitate.  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. 

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

vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-

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

Gabriel. Au absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona  Șerban, consilier  parlamentar 


