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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/130/14 martie 2023 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 14 martie 2023 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 14 

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

legislative: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.35/2023) 

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.190/2022 

pentru completarea anexei nr.51 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ (PL-x nr.106/2023) 

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2022 

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

Codul administrativ (PL-x nr.107/2023) 

4.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.192/2022 

pentru modificarea Ordonanţei de urgență 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.108/2023) 

5. Proiect de Lege privind completarea art.6 din Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi 

organizarea Inspecţiei Muncii şi a art.14 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 

nr.114/2023) 

6.Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 

nr.117/2023) 

7.Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(7) şi art.31 alin.(1) din Ordonanţa 

de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 

de sănătate (Pl-x nr.118/2023) 

8.Propunere legislativă pentru anularea creanţelor fiscale stabilite în urma plăţii 

indemnizaţiilor de risc maternal persoanelor prevăzute la art.1 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (Pl-x nr.119/2023) 

9.Proiect de Lege privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă 

funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi 

al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (PL-x nr.123/2023) 

10.Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice(PL-x nr.134/2023) 

11.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.139/2023) 
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12. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor în regiunile Europei 

[COM(2023) 32] 

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

Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea dialogului social în Uniunea 

Europeană prin valorificarea întregului său potenţial de gestionare a tranziţiilor echitabile 

[COM(2023) 40] 

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 Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 

privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.35/2023) a 

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

Legii nr.80/1995, în sensul ca modalitatea de frecventare a cursurilor programului de master 

profesional destinat formării iniţiale a ofiţerilor, de către maiştrii militari şi subofiţerii care au 

promovat concursul de admitere, să se realizeze cu scoatere de la locul de muncă, situaţie în care li se 

acordă drepturile prevăzute la art.57 alin.(1) şi (3) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr.153/2017. 

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 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil.  

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

nr.190/2022 pentru completarea anexei nr.51 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ (PL-x nr.106/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, completarea anexei nr.51 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, 

în sensul echivalării funcţiilor publice specifice din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate cu 

funcţiile publice generale. 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, 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 majoritatea de 

voturi, întocmirea unui aviz negativ.  

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

Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x nr.107/2023), a luat cuvântul domnul 

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

a Guvernului nr.57/2019. Potrivit proiectului, se creează cadrul legislativ menit să asigure 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector de integritate în 

cadrul structurii specializate distincte cu atribuţii de gestionare a raportărilor privind încălcări ale 

legii, care se va înfiinţa în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate. 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, Comisia pentru muncă și protecție socială și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. Membrii Comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterilor. 

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

nr.192/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgență 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.108/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022, în 

sensul eliminării obligaţiei clienţilor casnici care au locuri de consum la domiciliu şi la reşedinţă de a 

depune declaraţii privind locul de consum la care beneficiază de preţ plafonat. De asemenea, vor 
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depune declaraţii familiile cu minim trei copii, familiile monoparentale şi cei care folosesc aparate 

medicale, pentru a beneficia de tariful cel mai mic la energie, respectiv de 0,68 de lei/kWh. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci, Comisia pentru industrii și servicii 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. 

5.La dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea art.6 din Legea nr.108/1999 pentru 

înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii şi a art.14 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PL-x nr.114/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

completarea art.6 din Legea nr.108/1999 precum şi a art.14 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

în sensul realizării unui sistem cu ajutorul căruia să poată fi monitorizat traseul profesional al 

absolvenţilor sistemului de învăţământ din România în scopul analizării inserţiei acestora 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 pentru 

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

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

6.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.21 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x nr.117/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea art.21 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, astfel încât transferul 

copiilor şi elevilor, victime sau martori ai violenţei domestic, de la o unitate de învăţământ 

preuniversitar la alta să fie posibil, indiferent de numărul de ante-preşcolari, preşcolari sau elevi la 

grupă sau formaţiune de studiu şi fără aprobarea inspectoratului şcolar. 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. 

7.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.10 alin.(7) şi art.31 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate (Pl-x nr.118/2023) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea art.10 alin.(7) şi art.31 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa conferă şi persoanelor asigurare 

facultativ potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, 

dreptul la concediu de risc maternal, cu solicitarea firească a unui stagiu de asigurare minim, astfel 

încât să nu se producă dezechilibre între interesul public şi cel privat, iar unele persoane să se asigure 

facultativ exclusiv pentru acest beneficiu, urmând ca ulterior să renunţe la asigurarea facultativă. 

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 sănătate și 

familie 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 anularea creanţelor fiscale stabilite în urma 

plăţii indemnizaţiilor de risc maternal persoanelor prevăzute la art.1 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (Pl-x nr.119/2023), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, anularea creanţelor fiscale privind indemnizaţiilor de risc maternal, plătite începând cu 

anul 2018, stabilite prin decizii ale caselor de asigurări de sănătate judeţene, persoanelor prevăzute la 

art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, precum şi restituirea acestor sume, 

în cazul în care ele au fost recuperate integral sau parţial de casele de asigurări de sănătate. A luat 

cuvântul doamna vicepreședinte Mara-Daniela Calista și a susținut amnistierea creanțelor fiscale  

privind indemnizaţiile de risc maternal reprezentând câștiguri salariale din profesii liberale, stabilite 

prin decizii ale caselor de asigurări de sănătate judeţene, persoanelor prevăzute la art.1 alin.(2) din 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, precum şi restituirea acestor sume, în cazul în care 

ele au fost recuperate integral sau parţial de casele de asigurări de sănătate. 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 sănătate și familie care sunt sesizate în fond. În 

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

9.La dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul grefierilor şi al altor categorii de 

personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de 

pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice(PL-x nr.123/2023), a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, statutul grefierilor şi al altor 

categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea, precum şi al personalului de specialitate criminalistică şi al 

personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică în cadrul Institutului Naţional 

de Expertize Criminalistice. Potrivit proiectului, în înfăptuirea actului de justiţie, activitatea 

grefierilor şi a personalului care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea constituie un sprijin pentru judecători şi procurori, competenţa 

acestor categorii de personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important 

în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea. 

Activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice dispuse de instanţele judecătoreşti sau de 

organele de urmărire penală, realizată de personalul care funcţionează în cadrul Institutului Naţional 

de Expertize Criminalistice, constituie un factor important în sporirea eficienţei activităţii organelor 

judiciare. A luat cuvântul domnul deputat Ionel Dancă care a susținut că se instituie o nouă pensie 

ocupațională pentru grefieri. 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 muncă și protecție socială care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

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

10.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.134/2023), a luat cuvântul domnul 

președinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010, în sensul extinderii categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei 

standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, cu persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în 

zone afectate de poluare, respectiv în localitatea Codlea din judeţul Braşov, precum şi pe o rază de 8 

km în jurul acesteia. 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 

mediu și echilibru ecologic 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.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.139/2023), a luat cuvântul domnul președinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în sensul majorării 

numărului de membri ai consiliilor de administraţie ai CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate 

judeţene/a municipiului Bucureşti, cu încă 4 membri, numiţi de către Colegiul Medicilor din 

România/Colegiul Medicilor - filiala judeţeană sau a municipiului Bucureşti, Colegiul Medicilor 

Stomatologi din România/Colegiul Medicilor Stomatologi - filiala judeţeană sau a municipiului 

Bucureşti, Colegiul Farmaciştilor din România/Colegiul Farmaciştilor - filiala judeţeană sau a 

municipiului Bucureşti, respective de către asociaţiile de pacienţi legal constituite, reprezentative la 

nivel naţional/judeţean sau al municipiului Bucureşti. 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 negativ. 

12.La dezbaterea documentului nelegislativ Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor 
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în regiunile Europei [COM(2023) 32]. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pe fond, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru afaceri europene care este 

sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui 

proiect de opinie favorabil. 

13.La dezbaterea documentului nelegislativ Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea 

dialogului social în Uniunea Europeană prin valorificarea întregului său potenţial de 

gestionare a tranziţiilor echitabile [COM(2023) 40]. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pe fond, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru afaceri 

europene care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, 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, Cambera Oana-Alexandra, Dancă Ionel, Grosaru 

Andi-Gabriel, Paraschiv Rodica și Plăiașu Gabriel. Au absentat: Csep Eva-Andrea, Coarnă Dumitru, 

Ilișanu Claudiu-Augustin,  Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru.  

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona  Șerban, consilier  parlamentar 


