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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr.4c-20/524/14 decembrie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 14 decembrie 2021 

 

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

în data de 14 decembrie 2021, la orele 11.00, 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. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi pentru 

modificarea şi completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă (Pl-x nr.537/2021) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PL-x nr.574/2021) 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul 

Muncii (Pl-x nr.577/2021) 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x nr.580/2021) 

6. Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte 

normative (PL-x nr.583/2021) 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor 

persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice (Pl-x 

nr.586/2021) 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000  (PL-x nr.586/2021) 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor (Pl-x nr.589/2021) 

10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 

local (Pl-x nr.593/2021) 

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 
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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 

bază, ca urmare a recomandărilor formulate de diverse instituţii. 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, întocmirea unui aviz favorabil. 

2. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă (Pl-x nr.537/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea art.72 din Legea nr.55/2020, precum 

şi a art.24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004. Potrivit expunerii de motive, 

intervenţiile preconizate au ca scop crearea unui cadru legislativ care să asigure un efectiv acces la 

justiţie pentru atacarea actelor administrative emise pentru înlăturarea şi prevenirea consecinţelor de 

COVID-19, având în vedere considerentele Deciziei 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 pentru Administrație 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr.565/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, stabilirea unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice centrale, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare 

a adoptării Hotărârii Parlamentului nr.42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului. Potrivit 

expunerii de motive, proiectul vizează măsuri de înfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor 

şi structurilor din subordinea Guvernului. 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 

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

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

4. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 

2003 - Codul Muncii (Pl-x nr.577/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, respectiv completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu norme privind 

organizarea timpului de lucru în domeniul transportului pe căi navigabile interioare. Iniţiativa 

vizează transpunerea prevederilor Directivei 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 2014 de 

punere în aplicare a Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în 

transportul pe căi navigabile interioare, încheiat de „European Barge Union” (Uniunea Europeană a 

Navigaţiei Interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a Marinarilor 

Fluviali) (ESO) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF). 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

5. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri(PL-x 
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nr.580/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011, în sensul introducerii activităţilor de studiere a 

pieţei şi de sondare a opiniei publice - clasa 7320, ca domeniu în care poate fi prestată munca 

necalificată cu caracter ocazional, prevăzut în Clasificarea activităţilor din economia naţională, 

actualizată. 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. 

6. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru 

modificarea unor acte normative (PL-x nr.583/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv anularea unor obligaţii fiscale, precum şi modificarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul 

prestării de servicii transnaţionale. Iniţiativa vizează, printre altele, anularea diferenţelor de obligaţii 

fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere 

emise şi comunicate contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând indemnizaţii sau 

orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii 

pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitatea pe 

teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a 

prezentului proiect şi neachitate. 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. 

7. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecţia 

drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni 

alergice (Pl-x nr.586/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv completarea Legii nr.4/2021, în sensul introducerii utilizării în cabinetele 

individuale de medicină de stat şi private, inclusiv cabinetele medicale de medicină dentară de stat şi 

private, şi a altor forme de adrenalină injectabilă, astfel încât să nu mai existe limitarea sau 

constrângerea de a se utiliza doar adrenalină pentru auto-injectare în aceste cabinete medicale. 

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. 

8. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000  (PL-x nr.586/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, în sensul 

extinderii categoriilor de sportivi care beneficiază, la cerere, de stimulent financiar (renta viageră), 

acordat în funcţie de performanţa sportivă realizată, precum şi includerea unei noi categorii de 

participanţi la activitatea sportivă (antrenorii), în rândul celor care beneficiază în prezent de acest 

stimulent financiar. A participat, în calitate de invitat, domnul Cristian Emilian Ghiță, subsecretar  de 

stat la Ministerul Tineretului și Sportului care a reiterat punctul de vedere emis anterior al 

Guvernului de nesusținere a proiectului de lege deoarece are impact financiar masiv asupra bugetului 

MTS, în valoare de 88.747.016 lei. Prin actuala împărțire a MTS, impactul aceasta bugetar va fi mai 

mare de 20%. MTS consideră că este mai important ca banii să fie cheltuiți pentru finanțarea bazelor 

sportive pentru copii și tineri, respectând conceptul că sportul trebuie finanțat de la baza piramidei, 

nu de la vârful acesteia. Atât domnul președinte al Comisiei, cât și doamna vicepreședinte Gianina 

Șerban s-au referit la faptul că România trebuie să susțină campionii țării care ne-au făcut mândri că 

suntem români. Sportivii noștri de performanță nu ar trebui să mai plece din România pentru a 

antrena sportivii altor țări. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Tineret și Sport care este sesizată în 

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

favorabil. 
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9. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (Pl-x nr.589/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, în sensul reglementării unei proceduri speciale de judecare a căilor 

de atac împotriva proceselor-verbale prin care s-a aplicat sancţiunea avertismentului sau sancţiunea 

amenzii contravenţionale care nu depăşeşte suma de 10.000 de lei. Potrivit expunerii de motive, 

intervenţiile legislative preconizate sunt „menite să eficientizeze actul de justiţie în cazul sancţiunilor 

contravenţionale de valoare redusă. 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. 

10. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naţional, judeţean şi local (Pl-x nr.593/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, respectiv completarea Legii nr.255/2010, cu un nou articol, art.11. 

Intervenţia legislativă vizează, potrivit expunerii de motive, introducerea unei soluţii pentru situaţiile 

sociale în care expropriaţii evacuaţi nu deţin o locuinţă şi nici nu dispun încă efectiv de sumele 

acordate de expropriator prin justă despăgubire. 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. 

  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, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

Au participat online: Dancă Ionel și Ilișanu Claudiu-Augustin. Au absentat: Calista Mara-Daniela,  

Cambera Oana-Alexandra și Csep Eva-Andrea.                                     

 

PREŞEDINTE, 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


