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Parlamentul  României 

                                    
 

Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București,    

Nr. 4c-20/262/24.06.2021 

 
SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 24 iunie 2021 

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

online în şedinţă în ziua 24 iunie 2021, orele 9.00, având următoarea ordine de zi, precum și 

suplimentarea cu un proiect de lege aflat în procedură de urgență la punctul 18, aceasta fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi: 

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) 
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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 

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) 

 

La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanţă (PL-x nr. 

250/2021). 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. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 251/2021). 

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. 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea 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). 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. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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. 

La al cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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. 
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La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr. 

257/2021). 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. 

La al șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea 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). 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. 

La al optulea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea 

art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 

nr. 206/2021). 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. 

La al nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (Pl-x nr. 215/2021). 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. 

La al zecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011(Pl-x nr. 216/2021). 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 negativ. 

La al unsprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută 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). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 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. 

La al doisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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. 

La al treisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.196/2016 privind 



4 

 

venitul minim de incluziune (PL-x nr. 267/2021). 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. 

La al paisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PL-x nr. 272/2021). 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. 

La al cincisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege pentru modificarea 

art.2 lit.f) din Legea locuinţei nr.114/1996 (PL-x nr. 275/2021). 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. 

La al șaisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru Anexei nr.I la 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr. 

276/2021). 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. 

La al șaptesprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută  Propunerea legislativă pentru 

declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua naţională a familiilor numeroase”  (PL-x nr. 

279/2021). 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. 

La al optsprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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 


