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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

  Comisia pentru egalitatea de şanse            Nr.4c-20/61 

           pentru femei şi bărbaţi 

 

 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 16 februarie 2021 

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

în data de 17 noiembrie  2020, la orele 15,  având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2021 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative  (PL-x nr. 78/2021) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.220/2020 

privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

(PL-x nr. 95/2021) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.218/2020 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (PL-x nr. 93/2021) 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.209/2020 

privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor 

determinate de virusul SARS-CoV-2 (PL-x nr. 81/2021) 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.211/2020 

privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în conextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 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 (PL-x nr. 82/2021) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.208/2020 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece (PL-x nr. 87/2021) 
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7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x nr. 62/2021) 

8. Proiect de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active  

(PL-x nr. 66/2021) 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 (republicată) 

privind locuinţele (PL-x nr. 70/2021) 

10. Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru modificarea art.56 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 75/2021) 

11. Proiect de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru modificarea 

Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal  (PL-x nr. 72/2021) 

 

Şedinţa 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. La 

ședința online au participat ca invitați parlamentari inițiatori ai proiectelor de lege înscrise pe ordinea 

de zi. 

1. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr. 

78/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv  

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi modificarea unor prevederi legale din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.171/2020 privind modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

Intervenţiile legislative vizează instituirea unor măsuri pe cale de excepţie pentru anul şcolar 2020-

2021, respectiv demararea şi implementarea unui program naţional pilot de tip „Școală după şcoală‟, 

adresat elevilor aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, mai ales pentru elevii care nu au avut acces 

la activităţile educaţionale desfăşurate în sistem online, dar şi pentru elevii aparţinând grupurilor 

vulnerabile, precum şi extinderea activităţii cu elevii din programul naţional pilot de tip „Școală după 

şcoală‟ pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. În acest sens, se acordă unităţilor de învăţământ 

un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, pentru fiecare elev înscris în programul naţional 

pilot de tip „Școală după şcoală‟, destinat acoperirii costurilor organizării şi participării elevilor la 

activităţi de educaţie remedială. Această măsură, limitată în timp ca aplicabilitate, are scopul de a 

pune în corelare cheltuielile generate de implementarea programului „Școală după şcoală‟ şi 

resursele financiare existente. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și 

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

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

2. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 

2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative (PL-x nr. 95/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aplicarea unor măsuri active, 

adoptate pentru stimularea angajării, reducerea ratei şomajului şi recuperarea decalajelor economice 

în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2, prin acordarea sumei de 2500 de lei pentru angajarea 

anumitor categorii de persoane: persoane cu vârsta de peste 50 de ani, ale căror raporturi de muncă 

au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă/alertă, persoane cu vârsta 

cuprinsă între 16-29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor judeţene pentru protecţia 

muncii, cetăţeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini, aflate în 

derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere. De asemenea, proiectul 

vizează modificarea art.4 alin.(1) şi a art.5 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2020, în sensul acordării, până la 30 iunie 2021, a măsurilor destinate sprijinirii angajatorilor 

care angajează zilieri sau sezonieri, precum şi modificarea art.82 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr.147/2020, în sensul acordării zilelor libere până la 30 iunie 2021 pentru părinţii ai 

căror copii învaţă în sistem on-line, stabilit prin ordin al ministrului educaţiei. Comisia pentru 

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

către Comisia pentru buget și finanțe publice și către Comisia pentru muncă și protecție socială, care 

sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (PL-x nr. 93/2021) a luat 

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

reglementare prelungirea aplicării măsurilor în domeniul sănătăţii, prevăzute la art.10 alin.(1) şi (4)-

(13), precum şi la art.141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020, până la data de 31 

martie 2021. Totodată, se prevede şi menţinerea, până la aceeaşi dată, a valabilităţii, biletelor de 

trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, 

biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice, a recomandărilor medicale pentru dispozitive 

medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, precum şi a deciziilor de aprobare pentru procurarea 

dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, care expiră până la data de 31 martie 

2021. 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.    

4. La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei 

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

de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor 

medicale şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia 

răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 (PL-x nr. 81/2021)  a luat cuvântul 

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

reglementare stabilirea unor măsuri graduale, astfel încât să nu fie afectată direct asigurarea 

continuităţii în acordarea actului medical de către medicii de familie în contextul epidemiologic 

actual. Principalele intervenţii legislative vizează următoarele: reducerea la maxim 10% a 

procentului de 50% reglementat la art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.180/2020, prevăzut în cazul nerespectării culpabile de către medicul de familie a oricăreia dintre 

obligaţiile contractuale, procent care se va aplica gradual în funcţie de numărul de constatări a 

abaterilor, clarificarea prevederilor art.38 alin.(3) lit.g) din Legea-cadru nr.153/2017 privind poziţia 

distinctă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din care se asigură 

transferurile sumelor necesare acordării sporurilor prevăzute pentru situaţii de risc epidemiologic, 

respectiv, de la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publiceˮ precum şi din bugetul de 

stat pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din serviciile de ambulanţă 

publice, adaptarea cadrului legal astfel încât să fie respectat dreptul persoanelor asigurate la concedii 

medicale şi indemnizaţiile aferente cuvenite, pentru care direcţiile de sănătate publică au instituit 

măsura izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată, dar pentru care nu au putut fi emise 

documentele doveditoare, având în vedere volumul de activitate şi numărul crescut al persoanelor 

infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 în termenul de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2020. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru sănătate și 
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familie și Comisiei 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în conextul 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 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 (PL-x nr. 

82/2021)  a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare prelungirea acordării indemnizaţiilor prevăzute de art.XI şi XV 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, precum şi a aplicării prevederilor actelor 

normative care modifică şi/sau completează ori care cuprind dispoziţii care privesc aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020. Prelungirea aplicării prevederilor legale 

menţionate se propune până la 30 iunie 2021. Pentru corelarea reglementărilor, se propune şi 

prelungirea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2020. De asemenea, 

prezentul proiect de act normativ reglementează şi modificarea unor prevederi din cuprinsul 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020.  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 și Comisiei 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.  

6. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece (PL-x nr. 87/2021)  a luat 

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

reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, în sensul majorării 

nivelului maxim de venituri în funcţie de care se poate acorda ajutorul pentru încălzirea locuinţei în 

perioada sezonului rece. 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 majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

7. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 62/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

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

completarea Legii nr.95/2006. Intervenţia legislativă vizează, potrivit expunerii de motive, 

încadrarea creşterii natalităţii în programele naţionale de sănătate, precum şi reducerea costurilor cu 

privire la un pachet minimal medical care să conducă la urmărirea optimă a unei sarcini pre şi post 

natal. 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 online asupra motivelor pentru care Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, înîțiatorii 

(Calista Mara –Daniela, Csep Eva-Andrea și Ungureanu Emanuel Dumitru) au susținut în continuare 

necesitatea adoptării acestui act normativ depus în vechea legislatură și preluat în actuala legislatură, 

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

      8. La dezbaterea proiectui de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din 

familiile active (PL-x nr. 66/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea posibilităţii, pentru 

instituţiile publice din România, finanţate parţial sau total de la bugetul de stat, precum şi pentru 

întreprinderile cu capital majoritar de stat, de a organiza servicii pentru îngrijirea şi educarea 

timpurie a copiilor angajaţilor proprii, urmărindu-se stimularea natalităţii în rândul tinerilor, precum 

şi revenirea mai rapidă în activitate a angajaţilor. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație 
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publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă și protecție socială, care sunt sesizate în 

fond.  În urma dezbaterilor online asupra motivelor pentru care Consiliul Legislativ a dat aviz 

negativ, înîțiatorii (Calista Mara –Daniela, Csep Eva-Andrea și Ungureanu Emanuel Dumitru) au 

susținut în continuare necesitatea adoptării acestui act normativ depus în vechea legislatură și preluat 

în actuala legislatură, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

     9. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 

(republicată) privind locuinţele (PL-x nr. 70/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

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

completarea Legii nr.114/1996, urmărind, printre altele, definirea unor termeni, introducerea 

criteriului alocării locuinţelor sociale pe baza rezultatelor anchetei sociale pentru categoria de 

beneficiari prevazută la art.7 alin.(1) şi prin raportare la un nou indicator - venitul mediu net pe 

gospodarie, reglementarea sistemului de finanţare în vederea achiziţionării de locuinţe din fondul 

locativ de stat, stabilirea unui termen pentru inventarierea acestui fond la nivel naţional, precum şi 

completarea cu o nouă anexă, anexa nr.3. 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, care sunt sesizate în fond.  În urma dezbaterilor, membrii 

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

     10. La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru 

modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 

75/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, în sensul introducerii 

unei noi activităţi, cea de producţie a energiei electrice şi termice, în categoria „locuri de muncă în 

condiţii speciale”, precum şi instituirea unei noi excepţii de la art.55 alin.(1) lit.b) din actul de bază, 

stabilind condiţiile de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat aceste activităţi. Comisia 

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

trimis către Comisia pentrubuget, finanțe și bănci, care este sesizată în fond.  În urma dezbaterilor 

online asupra motivelor pentru care Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, membrii Comisiei au  

hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni. 

     11. La dezbaterea proiectului de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi 

pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr. 72/2021)  a luat cuvântul 

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

reglementare instituirea pentru angajatori a obligaţiei de a distribui salariaţilor, cu titlu de participare 

la profit, o parte din profitul net realizat pentru un anumit exerciţiu financiar. Totodată, această 

participare la profit este condiţionată de o anumită vechime în muncă a salariaţilor si sunt stabilite o 

cotă minimă şi una maximă din profit ce ar urma să se repartizeze salariaţilor. De asemenea, este 

preconizată acordarea unor facilităţi fiscale pentru angajatori şi salariaţi, ca urmare a participării 

salariaţilor la profit. 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 nefavorabil. 

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte,  Enachi Raisa–secretar, Sandu Viorica–secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu 

Emanuel-Dumitru. Au participat online:  Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Calista Mara-

Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina 

Camelia. 

 

PREŞEDINTE,  

 

DAN TANASĂ 
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