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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/35/15 februarie 2022 

        pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 15 februarie 2022 

 

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

în data de 15 februarie 2022, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Pl-x nr.357/2018) 

 2.Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor cu privire la costul total al creditării şi 

la cesiunea de creanţe (PL-x nr.18/2022) 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara 

teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor 

celui decedat (PL-x nr.20/2022) 

4.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.21/2022) 

5.Proiect de Lege pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri (PL-x nr.32/2022) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea 

indemnizaţiei de merit (PL-x nr.37/2022) 

7.Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x nr.38/2022) 

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 cu unanimitate de 

voturi. 

1.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Pl-x nr.357/2018) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, în 

sensul conferirii unui mecanism eficient de monitorizare a respectării ordinului de protecţie, precum 

şi al redefinirii unor sintagme în acord cu deciziile Curţii Constituţionale în materie, propunându-se, 

în principal următoarele: modificarea definiţiei noţiunii de „membru de familie”, în sensul eliminării 

sintagmei „în cazul în care convieţuiesc”, introducerea unor noi măsuri de control, în sensul obligării 

agresorului să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere, efectuarea de verificări 

inopinate de către organele de poliţie cu privire la respectarea ordinelor de protecţie, reglementarea 

posibilităţii de a introduce în numele victimei a cererii privind emiterea ordinului de protecţie de 

către orice membru al familiei, astfel cum este definit la art.5 din Legea nr.217/2003. A participat, în 
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calitate de invitat, domnul Mihai Venea ofițer specialist IGPR Ministerul Afacerilor Interne care 

susține punctul de vedere negativ al Guvernului în sensul în care majoritatea reglementărilor au fost 

deja implementate prin alte acte normative. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui raport comun negativ. 

2.La dezbaterea Proiectului de Lege privind protecţia consumatorilor cu privire la costul 

total al creditării şi la cesiunea de creanţe (PL-x nr.18/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare, stabilirea unor măsuri destinate protecţiei consumatorilor. 

Iniţiativa vizează raporturile juridice dintre consumatori, creditorii financiari şi entităţile care 

desfăşoară activitatea de recuperare de creanţe, stabilind reguli de protecţie a consumatorilor contra 

dobânzilor excesive, în scopul menţinerii echilibrului contractual şi al asigurării integrităţii pieţei 

financiar-bancare interne. Au participat, în calitate de invitați din partea Consiliului Patronatelor 

Bancare din România, doamna Georgiana Murgulescu și domnul Bogdan Preda care au susținut că 

trebuie să așteptăm implementarea Directivelor europene pe domeniu. Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru Industrii, Comisia pentru Buget și  Comisia Juridică care sunt sesizate în fond. În urma 

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

3.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe 

teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei 

acestuia şi urmaşilor celui decedat (PL-x nr.20/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea şi completarea prevederilor Legii 

nr.168/2020, în sensul că, pentru autorităţile/structurile cu atribuţii în apărarea securităţii naţionale, 

zonele de misiune se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei, în funcţie de gradul de risc 

specific al ariei geografice respective unde personalul participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii. 

Totodată, se propune ca plata drepturilor băneşti acordate în condiţiile legii beneficiarilor unei pensii 

militare de stat să se asigure din bugetul casei sectoriale de pensii în evidenţele căreia se află aceştia. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Apărare 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 şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.21/2022)  a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea art.8 din 

cadrul lit. B a Capitolului I al Anexei nr. I la Legea-cadru nr.153/2017, în sensul includerii 

profesorilor-antrenori la grupa de performanţă din cadrul grupurilor sportive şcolare şi universitare, 

în categoria personalului didactic care beneficiază de o majorare salarială de 10% a salariul de bază. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

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

5.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri (PL-x nr.32/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, respectiv completarea art.5 din Decretul-lege nr.118/1990, în sensul extinderii 

sferei beneficiarilor actului normativ de bază, prin includerea unei noi categorii, constând în copiii 

minori la data la care unul dintre părinţii lor fireşti era căsătorit cu o persoană aflată într-una dintre 

situaţiile prevăzute la art.1 alin.(1) şi (2), care au crescut într-o asemenea familie, urmărindu-se 

acordarea unei indemnizaţii lunare în cuantum egal cu al celei prevăzute la art.5 alin.(6). Comisia 

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

trimis către Comisia pentru Muncă care este sesizat în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 
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au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

6.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 

pentru instituirea indemnizaţiei de merit (PL-x nr.37/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea art.6 din Legea nr.118/2002, urmărindu-se 

individualizarea, în cadrul bugetului de stat, a sursei de finanţare pentru indemnizaţiile de merit. 

Potrivit proiectului legislativ, acestea se preconizează a fi suportate din taxele percepute pentru 

obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de 

noroc, taxa de acces, precum şi din celelalte taxe prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2009. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Buget 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 completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52 /2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 

nr.38/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011, în sensul introducerii activităţilor de întreţinere a 

spaţiilor verzi aferente domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale - clasa 8130, ca 

domeniu în care poate fi prestată munca necalificată cu caracter ocazional, prevăzut în Clasificarea 

activităţilor din economia naţională, actualizată. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă care este 

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

aviz favorabil. 

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

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

secretar, Paraschiv Rodica, Ilișanu Claudiu-Augustin, Plăiașu Gabriel și Ungureanu Emanuel-

Dumitru. Au participat online: Calista Mara-Daniela și Dancă Ionel. Au absentat: Cambera Oana-

Alexandra, Csep Eva-Andrea și Rizea Cristina Camelia. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


