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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

  Comisia pentru egalitatea de şanse            Nr.4c-20/59 

           pentru femei şi bărbaţi 

 

 

Proces-verbal 
 

al lucrărilor Comisiei din data de 09 februarie   2021 
 

 

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

fizic si  online în data de 09 februarie   2021 având pe ordinea de zi următoarele 

proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul 

pandemiei de COVID-19 (PLx. 3/2021) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.270/2015 

privind Statutul rezerviştilor voluntari (PLx.4/2021) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher 

pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă 

(PLx.16/2021) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 

supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice 

care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în 

unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă (PLx.22/2021) 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 

privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile 

necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente 

anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu 

coronavirus SARS-CoV-2 ( PLx.26/2021) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind 

reglementarea activităţii de telemuncă (PLx. 31/2021) 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 

supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice 

care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în 

unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.37/2021) 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind 

retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de 

reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României 

(PLx.40/2021) 

 

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 cu majoritate de voturi.  

 

1.La dezbaterea proiectului  de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei 

în contextul pandemiei de COVID-19 (PLx. 3/2021) a luat cuvântul domnul  

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect 

reglementarea în domeniul justiţiei a unor măsuri specifice, temporare, aplicabile pe 

durata stării de alertă declarată în condiţiile legii, precum şi pentru o perioadă de 30 de 

zile de la încetarea acesteia, menite să permită atât asigurarea unei protecţii adecvate a 

magistraţilor, a personalului auxiliar de specialitate şi a celui conex din cadrul 

organelor judiciare, precum şi a justiţiabililor împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul 

SARS-CoV-2, în contextul activităţilor judiciare, salvgardându-se astfel drepturile la 

sănătate, la integritate fizică şi la viaţă, cât şi continuarea activităţii de înfăptuire a 

justiţiei în condiţii optime. Intervenţiile legislative vizează reglementarea în regim de 

urgenţă a posibilităţii prioritizării activităţii de judecată a uneia sau mai multor secţii 

ale unei instanţe ori a instanţei în ansamblu său, atunci când, din motive generate de 

pandemia de COVID-19, activitatea de judecată la nivelul respectivei instanţe este 

necesar a fi restrânsă. Măsura restrângerii activităţii de judecată poate fi dispusă pe o 
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durată de cel mult 14 zile, aceasta putând fi prelungită, la propunerea colegiului de 

conducere al instanţei afectate. Totodată, se stabilesc cauzele a căror judecare continuă 

pe durata restrângerii activităţii de judecată, precum şi ce se întâmplă cu celelalte 

cauze. Proiectul de lege conţine şi prevederi referitoare la posibilitatea adoptării unor 

măsuri temporare de reorganizare a activităţii compartimentelor auxiliare din cadrul 

instanţelor de judecată. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

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

disciplina și imunități , care este sesizată 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 Legii 

nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari (PLx. 4/2021) a luat cuvântul 

doamnul  preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.270/2015, în scopul 

creşterii atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, prin creşterea 

nivelului de remunerare şi prin eliminarea unor obligaţii/constrângeri. Comisia pentru 

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

a fi trimis către Comisia pentru apărare,ordine piblică și siguranță națională, care este 

sesizată în fond.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate  de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

3. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de 

voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de 

performanţă (PLx. 16/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.157/2020, urmărindu-se eliminarea 

obligativităţii dezvăluirii codului numeric personal al beneficiarului voucherului, 

precum şi abrogarea a două alineate, despre care, în nota de fundamentare, se afirmă 

că sunt de natură a aduce atingere legislaţiei naţionale şi europene în domeniul 

achiziţiilor publice. 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 si Comisia pentru tineret și sport  care au fost sesizate în fond.  

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

unui aviz favorabil.    

           4. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 

vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 

didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi 

în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă (PLx.22/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 cu prevederi referitoare la acordarea 

unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor si în situaţiile în care 

activitatea didactică în unităţile de învăţământ se desfăşoară în scenariile 2 si 3 

prevăzute în Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii 

nr.5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, se condiţionează 

acordarea zilelor libere plătite pentru părinţi de nedesfaşurarea activităţii în regim de 

telemuncă sau de muncă la domiciliu. În plus, se preconizează completarea art.6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, urmărindu-se, ca accesul la suma 

acordată în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice pentru 

salariaţii care au lucrat minimum 15 zile în regim de telemuncă în perioada stării de 

urgenţă, să fie permis numai angajatorilor care şi-au îndeplinit obligaţiile legale de 

modificare a raportului de muncă al salariatului şi au transmis datele înregistrate în 

Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor, în termenul legal de înregistrare a 

modificării, raportat la perioada stării de urgenţă. 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 a fost sesizată în fond.  

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

unui aviz favorabil.    

 

 5. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor 

didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de 

infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 (PLx.26/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect 

reglementarea unor măsuri de sprijin, decontate din fonduri externe nerambursabile 

alocate în cadrul Programului Operaţional Competitivitate şi a Programului 

Operaţional Infrastructură Mare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor 

didactice aferente anului şcolar 2020/2021, necesare în cadrul procesului educaţional, 

atât pentru elevi şi studenţi cât şi pentru cadrele didactice, în contextul pandemiei 

cauzată de virusul SARS-Cov-2. Demersul legislativ are drept scop evitarea unei 

creşteri rapide a infecţiei cu virusul SARS-Cov-2 dar şi crearea condiţiilor adecvate 

desfăşurării activităţilor didactice, în acest context, prin achiziţionarea de 

echipamente/dispozitive electronice mobile, în principal de tipul tabletelor pentru uz 

şcolar, necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, precum şi 
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achiziţionarea de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi containere 

mobile sanitare. 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 a fost 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 aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea 

nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.(PLx.31/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, precum şi 

modificarea art.7 lit.a) din Legea nr.81/2018, urmărindu-se, printre altele, asigurarea 

cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii didactice în sistem online, precum şi 

pentru dispunerea de către angajatori a muncii la domiciliu şi a telemuncii pe durata 

stării de alertă, acolo unde specificul activităţii permite. 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 au fost sesizate în fond.  

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

unui aviz favorabil.    

 

 7. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 

vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 

didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi 

în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.37/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020, în sensul acordării 

zilelor libere plătite, respectiv a majorării salariale şi în situaţia în care, prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării se decide suspendarea activităţilor care impun 

prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi 

continuarea activităţilor didactice în sistem on-line. 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 a fost sesizată în fond.  
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil.    

 

 8. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a 

Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 

din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în 

materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul 

României.(PLx.40/2021)   a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de 

aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în 

materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României. Prin 

proiect este avut în vedere, în principal, următorul aspect: stabilirea categoriilor de 

persoane care urmează să intre în domeniul de aplicare. Astfel, sunt avuţi în vedere 

cetăţenii britanici care se află în România şi continuă să aibă reşedinţa pe teritoriul 

României după încheierea perioadei de tranziţie, membrii acestora de familie care îi 

insoţesc pe cetăţenii britanici sau care se alătură acestora ulterior încheierii perioadei 

de tranziţie, în cazul în care aveau calitatea de membri de familie înainte de încheierea 

acestei perioade, precum şi copiii născuţi sau adoptaţi după încheierea perioadei de 

tranziţie. 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 juridică, de disciplină și imunități  care au fost 

sesizate în fond.  

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

unui aviz favorabil.    

                                     

     În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul  deputat Dan Tanasă – 

preşedinte,  doamna  deputat Holban Georgeta Carmen-vicepreședinte , doamna 

deputat Șerban Gianiana- vicepreședinte, doamna deputat Enachi Raisa-secretar,  

doamna deputat Sandu Viorica- secretar, doamna deputat Calistra Mara-Daniela, 

doamna deputat Cambera Oana- Alexandra, domna  deputat Csep Eva- Andrea, 

domnul deputat Ilișanu Claudiu Augustin,doamna deputat Paraschiv Rodica, Doamna 

deputat Rizea Cristina Camelia, domnul deputat Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 

           


