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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                 Nr.4c-20/261/24 iunie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 24 iunie 2021 

 

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

în data de 24 iunie 2021, la orele 9.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 

acordarea voucherelor de vacanţă (Pl-x nr. 250/2021) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr. 251/2021) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.229 din Legea nr.71/2011 

pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (PL-x nr. 252/2021) 

4. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.35/2021 

pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 

pentru plata creanţelor salariale (PL-x nr. 246/2021) 

5. Proiect de lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.38/2021 

pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale (PL-x nr. 256/2021) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr. 257/2021) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată în data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori constituite în 

prizonieri (Pl-x nr. 259/2021) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr. 206/2021) 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 

(Pl-x nr. 215/2021) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

1/2011 (Pl-x nr. 216/2021) 

11. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.36/2021 

privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite 

de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată şi sigiliul electronic 

calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea si completarea 

unor acte normative (PL-x nr. 263/2021) 

12. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.37/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x nr. 264/2021) 

13. Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
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minim garantat şi a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PL-x nr. 267/2021) 

14. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x nr. 272/2021)  

15. Proiect de lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea locuinţei nr.114/1996 (PL-x nr. 

275/2021)  

16. Proiect de lege pentru Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr. 276/2021)  

17. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua naţională a 

familiilor numeroase” (Pl-x nr. 279/2021) 

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr. 280/2021) 

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 și suplimentarea cu un proiect de lege aflat 

în procedură de urgență la punctul 18, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

1. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind acordarea voucherelor de vacanţă (Pl-x nr. 250/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative 

privind acordarea voucherelor de vacanţă, urmărindu-se adoptarea unor măsuri în scopul încurajării 

turismului local. Din partea Ministerului Finanțelor, Direcția Generală de Analiză Macroeconomică 

și Politici Financiare a luat cuvântul doamna Teodora Bărăgan care a motivat faptul că nu susține 

inițiativa legislativă deoarece are un impact asupra bugetului de stat de 5,5 miliarde lei. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru Industrii și Comisia pentru Muncă care sunt sesizate în fond. În urma 

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

2. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr. 251/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea lit.d) a alin.(1) şi a lit.d) a alin.(3) ale 

art.56 din Legea nr.263/2010, urmărindu-se, potrivit expunerii de motive, aplicarea prevederilor legii 

în mod nediscriminatoriu pentru angajaţii din sistemul naval. 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 unanimitate, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

3.  La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.229 din Legea 

nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (Pl-x nr. 

252/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

modificarea şi completarea art.229 din Legea nr.71/2011, în sensul instituirii normei ca instanţa de 

judecată să comunice întreg dosarul autorităţii tutelare/direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, în funcţie de tipul de cerere, în vederea efectuării tuturor cercetărilor, cu 

consecinţa prezentării unui raport complet, pe baza căruia instanţa de judecată să poată decide. 

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

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

Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

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

nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor salariale (PL-x nr. 246/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.200/2006, în sensul instituirii 

normei conform căreia creanţele salariale prevăzute la art.13 alin.(1) lit.a), c), d) şi e), care reprezintă 

drepturi salariale şi alte drepturi băneşti datorate şi neplătite salariatului la data şi, după caz, în 

tranşele prevăzute în contractul individual de muncă şi/sau contractul colectiv de muncă, se suportă 

din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru o perioadă de 4 luni consecutive. De 
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asemenea, proiectul prevede ca plafonul de 3 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, 

în limita căruia se suportă creanţele salariale să fie extins la 4 salarii medii brute pe economie pentru 

fiecare salariat, precum şi instituirea posibilităţii acoperirii eventualelor deficite înregistrate la 

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale şi prin subvenţii de la bugetul de stat. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea Proiectului de lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale (PL-x nr. 

256/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

instituirea unei derogări de la prevederile art.30 alin.(2) din Legea nr.500/2002 şi de la prevederile 

art.5 din Legea nr.200/2006, în sensul ca în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a 

ordonanţei de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului să se poată aloca, pe 

bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Muncii şi Protecţiei Sociale, către Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru Buget și Comisia pentru Muncă care sunt sesizate în fond. În urma 

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

   6. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr. 257/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea și completarea Anexei nr. 

VIII la Legea-cadru nr.153/2017, urmărindu-se, potrivit expunerii de motive, modificarea salariilor 

de bază prevăzute pentru personalul care lucrează în cadrul Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia 

Mediului, astfel încât acestea să fie similare cu cele din Administraţia Centrală a Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz 

negativ. 

   7. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori 

constituite în prizonieri (Pl-x nr. 259/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea şi completarea art.5, 8 şi 13-15 din Decretul-Lege 

nr.118/1990, iniţiativa urmărind, potrivit expunerii de motive, restabilirea unei echităţi de natură 

morală şi materială pentru cei care şi-au sacrificat viața în închisorile şi lagărele comuniste, pentru 

apărarea libertăţii, demnităţii şi credinţei străbune a poporului român. 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 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

   8. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr. 206/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare modificarea alin.(5) şi (19) ale art.204 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Potrivit expunerii de motive, dispoziţiile legale care 

se doresc a fi modificate au ca finalitate prevenirea migraţiei politice a aleşilor locali de la un partid 

politic la altul, asigurarea unei stabilităţi în cadrul administraţiei publice locale, care să exprime 

configuraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat din voinţa electoratului. Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru Industrii și Comisia pentru Administrație și Comisia Juridică care sunt sesizate în fond. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 
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   9. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale 1/2011 (Pl-x nr. 215/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011, în sensul prevederii unui 

mecanism juridic coerent care să asigure stabilitatea şi continuitatea managementului şcolar, în 

ipoteza vacantării funcţiei de director, corectarea carenţelor legislative privind normele referitoare la 

încetarea raporturilor de management ale directorului sau directorului adjunct, precum şi respectarea 

principiului simetriei, stabilirea normei de trimitere care prevede acelaşi mecanism de ocupare a 

funcţiilor interimare din cadrul unităţilor de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, creşterea 

gradului de transparenţă a organizării comisiilor de concurs prin posibilitatea oferită reprezentanţilor 

elevilor de a fi observatori, legiferarea procedurii speciale de desemnare a directorilor unităţilor 

şcolare particulare în ipoteza vacantării funcţiei. 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. 

   10. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale 1/2011 (Pl-x nr. 216/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul 

stabilirii finanţării acordate unităţilor de învăţământ particulare speciale la nivelul cheltuielilor 

salariale cu tot personalul angajat în unităţile speciale de stat şi limitele de normare a cadrelor 

didactice, didactice auxiliare şi nedidactice în raport cu numărul de clase/elevi, conform prevederilor 

legale. 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 Buget care sunt sesizate 

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

negativ. 

   11. La dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice 

calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată şi 

sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru 

modificarea si completarea unor acte normative (PL-x nr. 263/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003, în sensul instituirii posibilităţii ca părţile să utilizeze la încheierea contractului individual 

de muncă/actelor adiţionale la contract şi altor documente emise în executarea contractului individual 

de muncă, după caz, semnătura electronică avansată sau semnătură electronică calificată însoţite de 

marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat 

al angajatorului. De asemenea, proiectul vizează arhivarea acestor documente de tip electronic şi/sau 

punerea la dispoziţia organelor de control la solicitarea acestora, precum şi completarea Legii 

nr.319/2006 cu prevederi referitoare la instruirea salariaţilor în format electronic. Totodată, se 

doreşte modificarea Legii nr.81/2018, în sensul flexibilizării relaţiilor de muncă desfăşurate prin 

telemuncă. Din partea Asociației Furnizorilor de Certificare, CERTsign a luat cuvântul domnul 

președinte Costin Burdun susținând că scopul acestei ordonanțe de urgență este acela de a flexibiliza 

relațiile de muncă astfel încât să se bazeze pe siguranța actelor semnate electronic la fel ca și cele 

semnate fizic, semnătura calificată fiind echivalentă cu semnătura fizică. 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 Tehnologia Informației care sunt sesizate în fond. În urma 

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

   12. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x nr. 

264/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

Legii nr.53/2003. Proiectul vizează modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.53/2003, în sensul ca 

specificarea atribuţiilor postului pentru salariaţii microîntreprinderilor care au până la 9 salariaţi, să 
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se poată face verbal şi nu prin încheierea fişei postului. De asemenea, proiectul instituie dreptul 

salariatului de a solicita fişa postului în corelaţie cu obligaţia de comunicare a fişei care incumbă 

angajatorului, acordă angajatorului cu până la 9 salariaţi posibilitatea de a ţine evidenţa orelor de 

muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu aceştia prin acord scris, precum şi 

modificarea obligaţiei de întocmire a Regulamentului intern de către aceste microîntreprinderi. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Industrii și Comisia pentru Muncă care sunt sesizate în fond. 

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

   13. La dezbaterea Proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat şi a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PL-

x nr. 267/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea şi completarea Legii nr.416/2001, precum şi modificarea unor prevederi din cuprinsul 

Legii nr.196/2016. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative au ca scop creşterea 

veniturilor beneficiarilor de venit minim garantat, prin sprijinirea în găsirea unui loc de muncă sau în 

realizarea unui curs de formare profesională, cursuri de calificare/reprofesionalizare, în vederea 

ocupării unui loc de muncă. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

   14. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x nr. 272/2021) a luat 

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

nr.448/2006. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, reducerea inegalităţilor şi a excluziunii 

sociale a persoanelor cu dizabilități, respectiv cu deficienţe de vedere. 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 Sănătate care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

   15. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea locuinţei 

nr.114/1996 (PL-x nr. 275/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea art.2 lit.e) şi lit.f) din Legea nr.114/1996, intervenţiile legislative fiind 

argumentate în expunerea de motive de contextul epidemiologic dificil care necesită măsuri urgente 

şi în domeniul asigurării fondului locativ pentru personalul medical implicat în tratarea bolnavilor de 

COVID-19. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Administrație și Comisia Juridică care sunt sesizate în 

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

negativ. 

   16. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr. 276/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru 

nr.153/2017, în sensul majorării numărului contribuţiilor prevăzute ca formă de sprijin de la bugetele 

locale, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, de la 19.899 la 19.914. 

Iniţiativa vizează suplimentarea numărului de posturi destinat personalului neclerical angajat în unele 

parohii ale Bisericii Evanghelice C.A. din România, cult religios recunoscut în România (6 posturi 

pentru judeţul Sibiu, 6 posturi pentru judeţul Braşov, 2 posturi pentru judeţul Mureş şi 1 post pentru 

municipiul Bucureşti), pentru care se acordă un sprijin sub formă de contribuţii, necesar completării 

drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii, în vederea bunei funcţionări administrativ-

religioase.  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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

   17. La dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua 

naţională a familiilor numeroase” (Pl-x nr. 279/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 
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prezentat obiectul de reglementare, declararea zilei de 28 octombrie ca „Ziua naţională a familiilor 

numeroaseˮ, prin familie numeroasă înţelegându-se familia cu trei sau mai mulţi copii.  

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 Sănătate care sunt sesizate în fond. 

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

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

Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PL-x nr. 280/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul decontării navetei elevilor 

care nu sunt şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, respectiv transportul acestora de la domiciliu la 

unitatea de învăţământ preuniversitar pe durata cursurilor şcolare. Decontarea acestor cheltuieli se 

face din bugetul Ministerului Educaţiei, pe bază de documente justificative, prin inspectoratele 

şcolare judeţene/ISMB şi unităţile de învăţământ preuniversitar şi nu privesc transportul local al 

elevilor sau oricare altă formă, cu referire strictă numai la această formă de transport. Astfel, elevilor 

care nu vor putea fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu (imposibilitate cauzată de lipsa unităţii de 

învăţământ din aceasta) li se vor deconta cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu şi 

localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor şcolare, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin 

unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, în limita a 50 de km sau li se va asigura decontarea 

sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la gazdă sau 

internat. Elevii vor putea solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare. Suma ce 

poate fi acordată în avans va fi nivelul cuantumului lunar de care beneficiază elevul, iar decontarea 

cheltuielilor de transport pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier pentru 

facilităţile de transport acordate elevilor, va fi asigurată la nivelul valorii documentelor de transport 

lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanţa de 3 km. Mecanismul de decontare va fi 

reglementat prin metodologia ce va fi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei. Operatorii de 

transport rutier vor avea obligaţia de a emite documente lunare de transport cu încadrare în tarifele 

maxime per kilometru/lună şi să asigure transportul rutier al elevilor. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget, Comisia pentru Învățământ și Comisia pentru 

Transporturi care sunt sesizate 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, Sandu Viorica-secretar, Enachi Raisa – secretar, 

Paraschiv Rodica și Rizea Cristina Camelia. Au participat online: Calista Mara-Daniela, Csep Eva-

Andrea, Cambera Oana-Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin, și Ungureanu Emanuel-Dumitru.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


