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                                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru egalitatea de şanse                          Nr.4c-20/95/30.03.2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 30 martie 2021 
 

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

în data de 30 martie 2021, la orele 16, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale (Pl-x nr. 79/2021) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.12/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

(PL-x nr. 137/2021)  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.11/2021 

pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în 

agricultură în anii 2021 şi 2022 (PL-x nr. 136/2021) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 

(PL-x nr. 134/2021) 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.9/2021 

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

pentru plata creanţelor salariale (PL-x nr. 133/2021) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.14/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România (PL-x nr. 138/2021) 

 

Şedinţa fizică și online a fost condusă de doamna vicepreşedinte Șerban Gianina, 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 Propunerii legislative pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale (PL-x nr. 79/2021)  a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.12 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul instituirii gratuităţii transportului local al elevilor 

către unităţile de învăţământ, fie de către regiile sau societăţile de transport local din subordinea 

primăriilor, fie prin organizarea de curse de transport şcolar, în cazul municipiilor sau oraşelor cu un 

număr de peste 50 000 de locuitori.   

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 și 

considerând că sunt necesare clarificări din partea inițiatorului, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru 2 săptămâni. 
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2. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x nr. 137/2021) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat 

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

Legii nr.95/2006. Proiectul vizează, printre altele, instituirea posibilităţii de acordare, din rezerva 

Ministerul Sănătăţii, cu titlu de ajutor umanitar sau donaţie, instituţiilor sau autorităţilor cu atribuţii 

în domeniul sănătăţii din alte state, de medicamente, seruri, vaccinuri, dispozitive medicale, 

materiale specifice pentru prevenirea sau rezolvarea unor situaţii de urgenţă survenite ca urmare a 

unor epidemii, pandemii, catastrofe, dezastre naturale; modificarea şi completarea unor atribuţii ale 

consiliului de administraţie al spitalului, alegerea de către consiliul de administraţie al CNAS a doi 

vicepreşedinţi (în loc de unul, ca în prezent) care devin de drept şi vicepreşedinţii CNAS; crearea 

cadrului legal pentru ca întâlnirile Colegiului Medicilor din România, Adunarea Generală Naţională 

şi Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor de la nivel naţional sau teritorial să se poată desfăşura 

prin mijloace de comunicare la distanţă şi prin folosirea votului electronic. 

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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

3. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de 

garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 (PL-x nr. 136/2021) a luat cuvântul 

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

reglementare aprobarea schemelor de plăţi directe, a ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a măsurilor 

pentru care se instituie instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022. 

Intervenţiile legislative au în vedere necesitatea asigurării măsurilor instituţionale corespunzătoare 

creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în acest sector, prin 

reglementarea dispoziţiilor generale privind plafoanele pentru plăţile directe şi ajutoarele naţionale 

tranzitorii şi a transferului de exploataţie, prin stabilirea beneficiarilor şi a condiţiilor care trebuie 

îndeplinite pentru acordarea plăţilor în cazul fiecărei scheme de ajutor sau de sprijin, cu precizarea 

cazurilor de forţă majoră, a modului de notificare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) şi a modului de asigurare în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a sumelor 

necesare plăţilor directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi prin reglementarea normelor 

tranzitorii pentru asigurarea continuităţii plăţilor, având în vedere că cererile unice de plată depuse la 

APIA în anul 2020 cuprind scheme care se vor plăti în anul 2021, iar unele dintre documentele de 

eligibilitate se depun în anul 2021. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru agricultură, silvicultură și servicii specifice și către Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

4. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal (PL-x nr. 134/2021) a luat cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare.  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.369 - 

Incitarea la ură sau discriminare - din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, introducându-se în 

cuprinsul său atât prevederea expresă ca subiect pasiv al infracţiunii de incitare la ură sau 

discriminare a oricărei persoane care face parte dintr-o anumită categorie, cât şi referirea expresă la 

incitarea publică la violenţă ca modalitate de comitere a faptei, în scopul transpunerii art.1 alin.(1) lit. 

a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor 

forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal.  

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 
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urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină și imunități care este sesizată în fond. Au 

participat ca invitați din partea Ministerului Justiției, domnul secretar de stat Ursuța Mircea și 

doamna consilier Dumbravă Bianca. Domnul secretar de stat a solicitat o avizare favorabilă a 

proiectului de lege. Senatul a adoptat o altă formă decât cea inițiată de Guvern. Doamna vice-

președinte Gianina Șerban a solicitat o amânare a discutării proiectului de lege cu 2 săptămâni, dar la 

votul în comisie a fost respinsă. Ulterior s-a propus un aviz nefavorabil, dar rezultatul votului a fost  

4 voturi împotrivă, 4 abțineri și 2 voturi pentru, deci membrii Comisiei au hotărât, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

 

5. La dezbaterea Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor salariale (PL-x nr. 133/2021) a luat cuvântul doamna 

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

reglementare modificarea Legii nr.200/2006, în sensul instituirii unor măsuri necesare pentru a 

preîntâmpina efectele determinate de insolvenţa angajatorului, prin eliminarea condiţiei pronunţării 

unei hotărâri judecătoreşti prin care este dispusă măsura ridicării parţiale sau totale a dreptului de 

administrare pentru angajatorul în stare de insolvenţă. Astfel, se urmăreşte facilitarea plăţii 

drepturilor neachitate ale salariaţilor care rezultă din contracte de muncă sau raporturi de muncă, 

precum şi a compensaţiei pentru încetarea raporturilor 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 și protecție socială care este sesizată în fond. În urma 

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

 

6. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x nr. 138/2021) a luat 

cuvântul doamna vicepreşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002. 

Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de act normativ, sunt avute în vedere, printre altele, 

reglementarea situaţiei juridice, în ceea ce priveşte obţinerea vizelor de lungă şedere şi prelungirea 

ulterioară a dreptului de şedere, pentru străinii bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de 

stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, rectificarea unei omisiuni în transpunerea 

dispoziţiilor art.17 alin.(4) din Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 11 mai 2016 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru 

cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau 

proiecte educaţionale şi muncă au pair, prin completarea corespunzătoare a autocolantelor de vize de 

lungă şedere eliberate în favoarea străinilor cercetători. 

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, către Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru învățământ care sunt sesizate în fond.  În 

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

favorabil.     

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa–secretar, 

Sandu Viorica–secretar, Rizea Cristina Camelia. Au participat online:  Holban Georgeta-Carmen-

vicepreşedinte, Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Paraschiv 

Rodica, Ilișanu Claudiu-Augustin și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Domnul preşedinte Tanasă Dan  

a absentat. 

VICEPREŞEDINTE,  

 

GIANINA ȘERBAN 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar       


