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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/98/28 februarie 2023 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 28 februarie 2023 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 28 

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

legislative: 

1.Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.100 din legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PL-x nr.22/2023) 

2.Proiect de Lege privind modificarea art.31 alin.(2) lit. b) din Legea nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x nr.24/2023) 

3.Proiect de Lege pentru modificarea art.129 alin.(41) din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.26/2023) 

4.Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul 

asistentului social (PL-x nr.27/2023) 

5.Lege privind Codul Electoral al României (Pl-x nr.33/2023) 

6.Proiect de Lege pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal (PL-x nr.49/2023) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PL-x nr.68/2023) 

8.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PL-x nr.77/2023) 

9.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi pentru modificarea articolului 

23 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x 

nr.78/2023) 

10.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

(Pl-x nr.90/2023) 

11.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul 

Fiscal (Pl-x nr.91/2023) 

12.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea 

operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de 

acte normative în vigoare (Pl-x nr.96/2023) 

13.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

x nr.97/2023) 

14.Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 din Legea nr.282/2005 privind 
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organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 

origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice, republicată în Monitorul Oficial al României nr.188 din 17 martie 2014(Pl-x 

nr.98/2023) 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte Dan Tanasă, care a declarat deschise lucrările 

Comisiei şi a supus la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobat în unanimitate. 

1.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.100 din legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr.22/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.100 alin.(1) din Legea nr.227/2015, în sensul 

majorării plafonului până la care veniturile din pensii sunt neimpozabile, de la 2000 de lei la 3000 de 

lei. 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 unanimitate, 

întocmirea unui aviz favorabil.  

2.La dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.31 alin.(2) lit. b) din Legea 

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

nr.24/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

art.31 alin.(2) lit. b) din Legea nr.248/2005, în sensul instituirii obligaţiei verificării informaţiilor din 

cazierul judiciar de către poliţia de frontieră, în cazul persoanelor care însoţesc minorii. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru apărare, ordine 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 favorabil.  

 3.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.129 alin.(41) din Legea 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.26/2023), a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.129 alin.(41) din 

Legea nr.272/2004, în sensul introducerii unei menţiuni exprese referitoare la faptul că tinerii care 

optează pentru continuarea măsurii de protecţie specială în condiţiile art.55 alin.(2) şi (3) au dreptul, 

la ieşirea din sistemul de protecţie specială, la indemnizaţia prevăzută la art.129 alin. (42). 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

4.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind 

Statutul asistentului social (PL-x nr.27/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, completarea art.9 din Legea nr.466/2004, cu un nou alineat, alin.(41), 

urmărindu-se ca perioada în care titularul cu drept de liberă practică al cabinetului individual de 

asistenţă socială a furnizat servicii specifice, să fie asimilată vechimii în muncă, fără a fi luată în 

considerare perioada în care acesta a avut suspendat avizul de exercitare a profesiei. 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. 

5.La dezbaterea Legii privind Codul Electoral al României (Pl-x nr.33/2023) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, stabilirea cadrului juridic general al 

organizării şi desfăşurării alegerilor şi referendumului, precum şi modul de organizare şi funcţionare 

al partidelor politice. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul doamna deputat Cambera Oana-

Alexandra făcând referire la drepturile electorale ale tuturor cetățenilor, al celor din diaspora pentru a 

avea un acces mai bun la votul prin corespondență, la accesul persoanelor cu dizabilități privind 

exprimarea votului, precum și cota impusă partidelor pentru femei pe listele electorale conform 

principiului egalității de șanse. A mai luat cuvântul și domnul deputat Grosaru Andi-Gabriel care a 
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susținut faptul că membrii minorităților naționale din România trebuiau să fie consultați atunci când 

a fost inițiată această propunere legislativă. 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 Proiectului de Lege pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x nr.49/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009, astfel încât să 

nu se poată dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere 

din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere 

sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. 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. 

7.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PL-x nr.68/2023) 

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

nr.33/2007, în sensul interzicerii dreptului de a candida pentru cetăţenii care au fost condamnaţi 

definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă nu a intervenit 

reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea, precum şi al introducerii cazierului 

judiciar în lista documentelor care însoţeşte lista candidaţilor pentru alegerea membrilor din România 

în Parlamentul European. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul domnul deputat Teniță Dragoș- 

Cătălin făcând referire faptul că trebuie limitat accesul pe buletinele de vot pentru alegerea 

membrilor din România în Parlamentul European a cetăţenilor care au fost condamnaţi definitiv la 

pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă nu a intervenit reabilitarea, 

amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea, precum şi al introducerii cazierului judiciar în lista 

documentelor care însoţeşte lista candidaţilor pentru  avea o reglementare unitară cu celelalte legi 

electorale. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

8.La dezbaterea Proiectului de Lege de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PL-x 

nr.77/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

şi completarea Legii nr.72/2016, în sensul măririi numărului membrilor Consiliului de administraţie 

al Casei de Asigurări a Avocaţilor, de la 7 la 9, respectiv 7 avocaţi activi şi 2 pensionari, dintre care 2 

activi şi 1 avocat pensionar să fie din Bucureşti. 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. 

9.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi pentru 

modificarea articolului 23 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului (PL-x nr.78/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea Legii nr.248/2005, precum şi modificarea art.24 din Legea nr.272/2004. 

Potrivit iniţiativei legislative, organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor 

români minori care au împlinit vârsta de 16 ani titulari ai unui document de călătorie individual sau, 

după caz, ai unei cărţi de identitate şi neînsoţiţi de o persoană fizică majoră, dacă prezintă o 

declaraţie notarială a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin 
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hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea 

părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă, a părintelui 

supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la 

efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care 

urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi la scopul călătoriei. Din partea inițiatorilor a luat 

cuvântul doamna deputat Rizea Cristina Camelia făcând referire la faptul că organele poliţiei de 

frontieră pot permite ieşirea din România a cetăţenilor români minori care au împlinit vârsta de 16 

ani titulari ai unui document de călătorie individual sau, după caz, ai unei cărţi de identitate şi 

neînsoţiţi de o persoană fizică majoră, dacă prezintă o declaraţie notarială a ambilor părinţi sau, după 

caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi 

irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său 

legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, 

la statul sau statele de destinaţie. 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, 

Comisia pentru muncă și protecție socială 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. 

10.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români (Pl-x nr.90/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea unor acte normative din materie electorală, precum şi din 

domeniul ce ţine de evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

Potrivit iniţiativei, persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală de mai puţin de 

un an de zile înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, oraşul, 

municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care îşi are domiciliul. În 

acest caz, cetăţenii vor vota pe lista suplimentară. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia care sunt sesizate în 

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

voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

11.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

- Codul Fiscal (Pl-x nr.91/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, în sensul acordării unor facilităţi 

tinerilor ce nu depăşesc vârsta de 26 de ani, care se află în continuarea studiilor, prin exonerarea 

acestora de la obligaţia de plată a impozitului, a contribuţiilor sociale de sănătate obligatorii. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

12.La dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.194/2011 privind 

combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 

prevăzute de acte normative în vigoare (Pl-x nr.96/2023) ), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

precum şi a Legii nr.194/2011. Potrivit iniţiativei, în vederea protejării sănătăţii elevilor studenţilor/ 

studenţilor doctorand / cursanţilor / cercetătorilor post-doctorali şi pentru prevenirea traficului de 

substanţe psihoactive, unităţile de învăţământ includ în contractul educaţional prevederi referitoare la 

obligaţia elevului de a se supune recoltării non-invazive a probelor biologice în vederea stabilirii 

consumului de substanţe psihoactive, la solicitarea poliţiştilor, în cadrul controalelor 

tematice/inopinate. A luat cuvântul doamna vicepreşedinte Calista Mara-Daniela care a recunoscut 

existența acestei probleme a consumului de substanţe psihoactive în zona sau în interiorul școlilor  
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fiindcă traficanții ajung în aceste zone, dar problema trebuie rezolvată până acolo, mai ales că în 

România nu avem instituții care pot să ajute copii dependenți de droguri. De asemenea, a luat 

cuvântul doamna vicepreşedinte Șerban Gianina care a reamintit situația în care s-au aflat elevii unei 

școli din județul Ilfov care au fost percheziționați pe polițiști în clasa școlii.  Statul român ar trebui să 

facă prevenție în școli, nu percheziții. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru învățământ, Comisia 

pentru sănătate și familie 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. 

13.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

copiilor (Pl-x nr.97/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, în sensul 

instituirii posibilităţii ca părinţii să poată opta pentru exercitarea în mod concomitent a perioadei de 

concediu pentru creşterea copilului şi de a beneficia de indemnizaţia aferentă. Din partea inițiatorilor 

a luat cuvântul doamna deputat Rizea Cristina Camelia făcând referire la faptul că cele 24 de luni pe 

care le plătește statul român pentru concediul pentru creșterea copiilor ar trebui să poată fi luate 

atunci când părinții au nevoie, adică la libera dorință a părinților mai ales în cazul celor care au 

gemeni sau tripleți. 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. 

14.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Anexei nr.1 din Legea 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 

componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în 

vederea utilizării lor terapeutice, republicată în Monitorul Oficial al României nr.188 din 17 

martie 2014 (Pl-x nr.98/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea anexei nr.1 la Legea nr.282/2005, în sensul includerii minorilor care au 

împlinit vârsta de 17 ani pe lista persoanelor eligibile pentru donare. 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. 

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, Cambera Oana-Alexandra, Dancă Ionel, Grosaru 

Andi-Gabriel, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și Rizea Cristina Camelia. Au absentat: Csep Eva-

Andrea, Coarnă Dumitru, Ilișanu Claudiu-Augustin și Ungureanu Emanuel-Dumitru.  

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 
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Întocmit, Simona  Șerban, consilier  parlamentar 


