
1 

 

Parlamentul  României 

                                          
 

Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi 

 București,    

Nr. 4c-20/ 111 /13.04.2021 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 13 aprilie 2021 
 

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

online în şedinţă în ziua 13 aprilie 2021, orele 15.30, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii 

nr.82/1991 (P-x nr. 141/2021) 

2. Proiect de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2021 privind 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (PL-x nr. 142/2021) 

3. COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Plan 

de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale - [COM(2020) 102] 

 

La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătut  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr.82/1991 (P-x nr. 141/2021), a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 şi a Legii 

nr.82/1991, în sensul îmbunătăţirii unor dispoziţii în materie fiscală privind impozitul pe profit, 

impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, taxa pe valoarea adăugată, precum şi în 

domeniul reglementărilor contabile.  La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, din partea 

Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat  Lucian Ovidiu Heiuș care a susținut 
adoptarea inițiativei legislative cu observații legate de data intrării în vigoare a ordonanței de 

urgențe, respectiv 3 zile. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru buget care este sesizată în fond.  În urma dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei (PL-x nr. 142/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Proiectul de lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2021, în sensul creării cadrului legal pentru asigurarea unei duble certificări universitare. De 
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asemenea, este necesară prelungirea duratei mandatelor membrilor Consiliului ARACIS. 

Schimbările preconizate vizează, printre altele: clarificarea cadrului legal privind finanţarea de bază 

pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înfiinţate în 

structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, reglementarea „diplomei comune, 

duble/multipleˮ şi a programului de studii integrat, prin punerea în aplicare a curriculumului 

integrat coordonat şi oferit în comun de mai multe instituţii de învăţământ superior din Spaţiul 

European al Învăţământului Superior, modificări privind studiile doctorale în contextul necesităţii 

finalizării procesului de evaluare a şcolilor doctorale până la 31 decembrie 2021, luarea unor măsuri 

privind flexibilizarea cadrului legal privind cercetarea ştiinţifică în universităţile de stat din sistemul 

naţional de învăţământ. 

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 și către Comisia pentru 

învățământ, care sunt sesizate 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 COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Plan de acţiune privind Pilonul european al 

drepturilor sociale - [COM(2020) 102] a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat Pilonul 

European al Drepturilor Sociale, proclamat la Goteborg, la 17 noiembrie 2017, care cuprinde 20 de 

principii esențiale, structurate în trei categorii: egalitatea de șanse și accesul la piața muncii; condiții 

de muncă echitabile; protecția socială și incluziunea socială. Planul de acțiune include un calendar 

al acțiunilor și măsurilor prevăzute de Comisia Europeană în materie socială, ocupare, competențe, 

egalitate de șanse, care vor fi prezentate până în 2025. Documentul nelegislativ pornește de la 

criterii asemănătoare Strategiei Europa 2020, respectiv ocuparea, competențele și reducerea 

sărăciei. Au fost stabilite o serie de ținte la nivel UE pentru anul 2030 și s-au propus măsuri 

concrete la nivel european  care încurajează statele membre să facă și în plan intern pași pentru 

aplicarea principiilor din Pilonul Social. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru afaceri europene, care este sesizate în fond.  În urma 

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

opinie favorabil.    

  

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Enachi Raisa–secretar, Sandu Viorica–secretar. Au participat online: Holban 

Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-

Andrea, Rizea Cristina Camelia, Paraschiv Rodica, Ilișanu Claudiu-Augustin și Ungureanu 

Emanuel-Dumitru. 

 

   

PREŞEDINTE, 

DAN TANASĂ 

 

Întocmit,  

Simona Șerban, consilier parlamentar 


