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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/184/4 mai 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 4 mai 2022 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările fizic și online 

în data de 4 mai 2022, la orele 15.00, având pe ordinea de zi următoarele: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr.138/2022) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale (Pl-x nr.149/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.168 din Legea educaţiei 

naţionale 1/2011  (Pl-x nr.150/2022) 

4.Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ (Pl-x nr.152/2022) 

5.Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere 

umană asistată medical (Pl-x nr.183/2022) 

6.Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor 

contravenţionale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 

nr.198/2022) 

7.Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale (PL-x nr.199/2022) 

8.Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x nr.206/2022) 

9.Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x nr.208/2022) 

10.Proiectul Legii privind consimţământul digital online, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniu(PL-x nr.210/2022) 

11.Propunere legislativă privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru 

modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (Pl-x nr.213/2022) 

12.Proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.29/2022 

privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 

2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a 

Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

sănătăţii(PL-x nr.218/2022) 

13.Proiectul de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public(PL-x nr.219/2022) 

14.Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada 
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stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private(Pl-x nr.545/2021) 

Şedinţa fizică și online 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 modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.138/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, în sensul instituirii grupelor de acomodare 

pentru elevii anterior şcolarizaţi în străinătate. Potrivit expunerii de motive, propunerea urmăreşte 

susţinerea integrării elevilor anterior şcolarizaţi în străinătate, prin oferirea pe o perioadă mai 

îndelungată a unui sprijin adaptat nevoilor acestora. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul doamna 

deputat Simina Tulbure care a prezentat modelul de succes preluat din Franța și Canada pentru a fi 

implementat în școlile din România. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

2. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale (Pl-x nr.149/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea art.205 din Legea nr.1/2011, cu un nou alineat, alin.(51), în sensul alocării 

unui număr de 5 locuri bugetate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat orientaţi şcolar şi 

profesional pe sistemele cerinţelor educaţionale speciale - CES. 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. 

3.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.168 din Legea 

educaţiei naţionale 1/2011 (Pl-x nr.150/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea şi completarea art.168 din Legea nr.1/2011, în sensul 

asigurării publicităţii şi transparenţei tezelor de doctorat. 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 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

4.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ (Pl-x nr.152/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.152 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 cu un nou alineat, alin.(9), prin care se preconizează ca durata mandatului 

viceprimarului să constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite şi pentru 

viceprimari. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul domnul deputat Claudiu Ilișanu care a prezentat 

completarea Codului Administrativ. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Administrație publică şi 

amenajarea teritoriului, Comisia pentru Muncă şi protecţie socială și Comisia Juridică, de disciplină 

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

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative privind decontarea de către stat a unor tehnici de 

reproducere umană asistată medical (Pl-x nr.183/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, potrivit expunerii de motive, includerea tratamentelor şi 

procedurilor specifice reproducerii umane asistate medical (inseminare artificială şi fertilizare in 

vitro) în categoria serviciilor decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, 

garantându-se astfel accesul tuturor pacienţilor asiguraţi care suferă de infertilitate să beneficieze de 

aceste servicii specifice. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul doamna deputat Camelia Rizea care a 

prezentat motivele pentru care este necesară aprobarea acestei propuneri legislative care vine în 

sprijinul celor 1/5 din cuplurile din România care se confruntă cu problema infertilității, anul trecut 

s-a confirmat de statistici că s-au născut mai mulți copii în diaspora decât în România. În acest an nu 
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au fost bugetate astfel de proceduri în România, au existat doar promisiuni ajutorarea unui număr de 

5000 de cupluri infertile. Doamna deputat Csep Andrea susține că este responsabilitatea noastră să ne 

asumăm ajutorarea acestor familii care își doresc copii. Prin punctul de vedere transmis, Ministerul 

Sănătății nu susține propunerea legislativă. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Sănătate şi familie care 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

6.La dezbaterea Proiectului de lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea 

sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 

(PL-x nr.198/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

anularea tuturor amenzilor aplicate pentru necompletarea formularul digital de intrare în Romania 

(PLF) şi returnarea tuturor sumelor încasate de către stat din plata parţială sau totală a amenzilor. 

Prin punctul de vedere transmis, Ministerul Sănătății susține proiectul de lege. Comisia pentru 

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

către Comisia pentru Buget, finanţe şi bănci și Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi care sunt 

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

aviz favorabil. 

7.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale (PL-x 

nr.199/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, anularea 

unor obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din 

alte surse, în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichetele cadou 

obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora. Comisia pentru 

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

către Comisia pentru Buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru Muncă şi protecţie socială 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 art.75 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr.206/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea şi completarea art.75 din Legea nr.95/2006. Intervenţiile 

legislative vizează, potrivit expunerii de motive, adaptarea legislaţiei la nevoile curente ale 

comunităţilor locale, prin crearea unei soluţii legislative care să încurajeze cabinetele de medicină de 

familie să deschidă puncte secundare şi în alte unităţi administrative în care există deja un cabinet 

medical dacă autorităţile locale consideră că este oportun din punct de vedere al interesului social 

local. Prin punctul de vedere transmis, Ministerul Sănătății susține propunerea legislativă sub rezerva 

însușirii propunerilor formulate. 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. 

9.La dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 

România (PL-x nr.208/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002. Demersul legislativ vizează instituirea 

posibilităţii stabilirii de către instanţa de judecată a măsurii retragerii temporare a dreptului de şedere 

în România a cetăţeanului străin împotriva căruia s-a emis un ordin de protecţie. 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 şi siguranţă naţională și Comisia Juridică, de disciplină 

şi imunităţi care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
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dezbaterilor. 

10.La dezbaterea Proiectului Legii privind consimţământul digital online, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu (PL-x nr.210/2022) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, exprimarea consimţământului digital 

online, diferit de semnătura electronică, precum şi facilitarea accesului la serviciile şi instituţiile 

publice şi private (notar, oficii poştale, sucursale bănci, etc.) a persoanelor care se află în incapacitate 

de a lua la cunoştinţă sau de a semna un document (persoane nevăzătoare, persoane neştiutoare de 

carte) prin punerea la dispoziţie a unui serviciu de consimţământ digital, gratuit şi universal. Comisia 

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

trimis către Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru Tehnologia informației și 

comunicațiilor și Comisia pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care sunt sesizate în 

fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

11.La dezbaterea Propunerii legislative privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi 

pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (Pl-x nr.213/2022) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, instituirea unor măsuri referitoare la 

amenzile contravenţionale aplicate prin procesele-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite în 

temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021. Prin punctul de vedere 

transmis, Ministerul Sănătății nu susține inițiativa legislativă. Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

Buget, finanţe şi bănci și Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi care sunt sesizate în fond. În 

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

12.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz 

uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii(PL-x nr.218/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, crearea cadrului legal necesar implementării în legislaţia 

naţională a prevederilor Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi 

de abrogare a Directivei 2001/20/CE, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale la normele şi 

exigenţele europene incidente în domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin 

României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Prin punctul de vedere transmis, 

Ministerul Sănătății susține proiectul de lege. 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. 

13.La dezbaterea Proiectului de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public(PL-x 

nr.219/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, cadrul 

general în materia protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care 

sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de 

drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, vizând transpunerea în 

legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2019 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Comisia 

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

trimis către Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi care este sesizată în fond. În urma 

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

14.La dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, 



 

 

 

 

5 

 

pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private (Pl-x 

nr.545/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, instituirea, 

pe durata stării de alertă, a condiţionării exercitării activităţii profesionale de către anumite persoane, 

activitate care face obiectul unui contract de muncă sau al unui raport de serviciu, de prezentarea 

certificatului digital al UE privind COVID-19. Persoanele vizate sunt cele care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul unităţilor sanitare, publice şi private, astfel cum sunt reglementate de Legea 

nr.95/2006, în cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordine, sub autoritate şi în 

coordonare, în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în cadrul caselor de asigurări de 

sănătate, în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi în cadrul unităţilor 

subordonate, în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi în 

cadrul unităţilor subordonate, precum şi în cadrul laboratoarelor de analize medicale. Prin punctul de 

vedere transmis, Ministerul Sănătății nu susține propunerea legislativă. Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru Drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru Muncă și 

protecție socială, Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru Apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, Comisia pentru Administrație şi amenajarea teritoriului 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. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-

secretar, Coarnă Dumitru, Dancă Ionel, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și Ungureanu Emanuel-

Dumitru. Au participat online: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Cambera Oana-Alexandra, Csep 

Eva-Andrea, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia.  

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar     

     


