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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr.4c-20/484/23 noiembrie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 23 noiembrie 2021 

 

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

în data de 23 noiembrie 2021, la orele 15.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

      1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 

România în anul 2021 (PL-x nr.559/2021) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 

şi drepturile conexe (PL-x nr.565/2021) 

3. Proiect de Lege privind participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ 

ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate (PL-x nr.567/2021) 

4.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 

nr.504/2021) 

5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrelor de naşteri 

pe teritoriul României (PL-x nr.570/2021) 

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, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

1. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 (PL-x nr.559/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.19/2020. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează completarea componenţei 

Consiliului de comunicare şi transparenţă pentru runda 2021 a recensământului cu un reprezentant al 

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, eliminarea numirii în componenţa acestui consiliu 

a preşedintelui Academiei Române prin decizie a prim-ministrului, simplificarea procedurii de 

numire a celorlalţi membri ai acestui consiliu, menţionarea explicită a sferei persoanelor care pot 

face parte din personalul de recensământ din teritoriu, precum şi modificarea anexei nr.3 la actul de 
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bază, ca urmare a recomandărilor formulate de diverse instituţii. Din partea Institutului Național de 

Statistică, a participat, în calitatea de invitat, domnul președinte Tudorel Andrei care a dat explicații 

referitoare la cele 3 categorii de modificări aduse prin OUG nr.19/2021 la forma inițială a legii, 

respectiv completarea componenței Consiliului de comunicare și transparență pentru runda 2021 a 

recensământului cu un reprezentant al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, eliminarea 

numirii în componenţa acestui consiliu a preşedintelui Academiei Române prin decizie a prim-

ministrului, simplificarea procedurii de numire a celorlalţi membri ai acestui consiliu, menţionarea 

explicită a sferei persoanelor care pot face parte din personalul de recensământ din teritoriu, 

respectiv să participe persoane care cunosc realitatea de la nivelul comunității. Obligația României ca 

stat membru al Uniunii Europene este să comunice datele în mod transparent. Domnul președinte 

Dan Tanasă s-a referit la faptul că anumiți cetățeni din anumite zone sunt îndemnați să se declare de 

o anumită etnie, dar este doar o părere personală, drept pentru care a propus aviz negativ. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru Administrație care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 

2. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL-x nr.565/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, în 

scopul transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/789 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor şi a 

drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi 

anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio şi de modificare a Directivei 93/83/CEE 

a Consiliului şi a Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 

2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a 

Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE, în scopul asigurării securităţii juridice a acestui domeniu, 

precum şi pentru menţinerea unui nivel ridicat de protecţie a titularilor de drepturi.  Din partea 

Ministerului Culturii, a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat András István 

Demeter care susține adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat deoarece transpunerea 

celor 2 Directive a avut un parcurs greoi, s-a realizat după îndelungi consultări și cu amendamente 

privind îmbunătățirea Legii cadru privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar modificărilor 

nu fac subiectul egalității de șanse. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Cultură  și Comisia pentru 

Tehnologia Informației și Comisia Juridică care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

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

3. La dezbaterea Proiectului de Lege privind participarea studenţilor şi a elevilor din 

instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate (PL-x 

nr.567/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne 

la activităţi din străinătate. Potrivit proiectului, studenţii înmatriculaţi la programele de studii 

universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor, organizate de Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, la forma de învăţământ cu frecvenţă şi elevii înmatriculaţi la şcolile pentru 

formarea iniţială a subofiţerilor şi agenţilor de poliţie ce funcţionează în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne se pot deplasa în străinătate în vederea participării la următoarele activităţi: 

conferinţe ştiinţifice sau de specialitate, stagii de pregătire, schimburi de experienţă sau vizite de 

documentare. Deplasarea şi participarea la aceste activităţi se realizează cu condiţia neafectării 

planului de învăţământ, în baza documentelor de cooperare internaţională încheiate la nivel de stat, 

guvernamental sau departamental, în domeniile de competenţă ale Ministerului Afacerilor Interne, 

sau a invitaţiilor primite de la instituţii de profil din străinătate . Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

Apărare și Comisia pentru Învățământ care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii 



 

 

 

 

3 

 

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

4. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi completările 

ulterioare (Pl-x nr.504/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, 

precum şi modificarea Legii nr.55/2020, în scopul transpunerii în legislaţie a unei proceduri care să 

permită contestarea unor acte administrative cu caracter normativ, într-o manieră eficientă şi care să 

respecte dreptul la un proces echitabil al persoanelor vătămate, având în vedere Decizia Curţii 

Constituţionale nr.392/2021. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia Juridică și Comisia pentru 

Administrație care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea Propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Centrelor de naşteri pe teritoriul României (Pl-x nr.570/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv crearea cadrului legal pentru înfiinţarea Centrelor 

de naşteri pe teritoriul României, precum şi stabilirea condiţiilor de organizare şi funcţionare a 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Sănătate care este 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, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa – secretar, Sandu Viorica-

secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au participat online: Cambera Oana-

Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia. Au absentat: Calista Mara-Daniela și 

Csep Eva-Andrea. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


