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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/287/7 iunie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 7 iunie 2022 

 

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

în data de 7 iunie 2022, la orele 17.00, având pe ordinea de zi următoarele: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x nr.303/2022)  

2.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022) 

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prorogarea unor 

termene (PL-x nr.308/2022) 

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 în unanimitate. 

1.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 

din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x nr.303/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003, urmărindu-se, 

potrivit expunerii de motive, includerea zilei de 6 ianuarie în cadrul sărbătorilor legale în care nu se 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. În 

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

2.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.208/2015, în 

sensul stabilirii unor reguli de alcătuire a listelor de candidaţi propuse de partidele politice, astfel 

încât să se asigure o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cele două Camere ale 

Parlamentului. 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 care este sesizată 

în fond. În urma discuțiilor, membrii Comisiei au hotărât, au hotărât, cu majoritate de voturi, 

amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 

7.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prorogarea 

unor termene (Pl-x nr.315/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, instituirea unor măsuri pentru a stimula elevii care obţin performanţe şcolare prin 

majorarea cuantumului stimulentelor financiare pentru elevii care obţin performanţe la olimpiadele 

naţionale, reglementarea posibilităţii ca elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
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preuniversitar particular să beneficieze de bursă de performanţă, asigurarea unui cadru legal optim 

pentru buna desfăşurarea olimpiadelor şcolare, prin stabilirea unui cuantum de 200 de 

lei/zi/participant pentru finanţarea organizării olimpiadelor naţionale şcolare, finanţarea se face de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei. De asemenea, proiectul vizează crearea cadrului 

legal astfel încât autorităţile administraţiei publice locale să poată acorda din bugetele proprii, premii 

pentru elevii care au obţinut performanţe deosebite la olimpiade naţionale şi internaţionale şi la 

concursuri şi competiţii naţionale şi internaţionale. La nivelul învăţământul superior se creează 

condiţiile necesare pentru ca universităţile româneşti să desfăşoare întregul proces de învăţământ cu 

respectarea standardelor de calitate, valorificând componenta de digitalizare, a metodelor didactice 

alternative de predare-învăţare-evaluare, în format online. Totodată, proiectul cuprinde măsuri 

privind elevii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în sensul că, pentru anii şcolari 

2022-2023 şi 2023-2024, cetăţenii ucraineni cu statut de elev în sistemul naţional de învăţământ 

românesc, au dreptul să se înscrie în clasa a - IX-a, fără susţinerea evaluării naţionale, pe locuri 

speciale, şi peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formaţiune/clasă. Comisia pentru egalitatea 

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

pentru învățământ care sunt sesizată 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, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-

Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Calista 

Mara-Daniela-vicepreşedinte, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea și Rizea Cristina 

Camelia, Coarnă Dumitru, Plăiașu Gabriel și Șerban Gianina-vicepreședinte. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


