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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr.4c-20/321/15 septembrie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 14 septembrie 2021 

 

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

în data de 14 septembrie 2021, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei (Pl-x nr. 291/2021) 

2.Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Pl-x nr. 255/2021) 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Pl-x nr. 269/2021) 

4.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, peste 

locurile finanţate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr. 

283/2021) 

5.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti (PL-x nr. 308/2021) 

6.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.44/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă (PL-x nr. 318/2021) 

7. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind concediul paternal 

nr.210/1999 (PL-x nr. 319/2021)  

8. Proiect de lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr. 

321/2021) 

9. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi a 

Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (PL-x nr. 325/2021) 

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, cu suplimentarea ordinii de zi. 

1. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (Pl-x nr. 291/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.75/2005, în vederea includerii celor cinci organizaţii reprezentative ale 

studenţilor români în procesul de asigurare a calităţii învăţământului superior, având în vedere 

dinamica academică actuală şi standardele de accesibilitate şi incluziune întâlnite în Uniunea 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Învățământ și Comisia pentru Tineret care sunt 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

2. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.174 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr. 255/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv completarea art.174 din Legea nr.1/2011. Potrivit intervenţiilor legislative 

preconizate, Ministerul Educaţiei organizează admiterea la rezidenţiat pe locuri şi pe posturi, prin 

concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei, la propunerea universităţilor de medicină şi farmacie acreditate. Specialităţile 

şi durata pregătirii prin rezidenţiat vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrului educaţiei şi al 

ministrului sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din 

România şi Colegiului Farmaciştilor din România, după caz. Organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, precum şi dobândirea dreptului de liberă practică vor fi stabilite prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Sănătăţii. Pregătirea în rezidenţiat 

va fi coordonată de departamentele de pregătire în rezidenţiat existente în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior care organizează programe de pregătire în rezidenţiat şi se va face în unităţile 

sanitare publice sau private atestate de către universităţile de medicină şi farmacie acreditate, după o 

metodologie proprie. De asemenea, iniţiativa legislativă vizează abrogarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2009. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Sănătate și Comisia pentru Învățământ care sunt 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

3. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.249 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr. 269/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv completarea art.249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul 

includerii în categoria personalului didactic auxiliar a funcţiilor de auditor, consilier juridic, 

consilier, expert şi referent din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Învățământ și Comisia pentru Muncă care sunt sesizate în 

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

favorabil. 

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

urgenţă a Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, 

peste locurile finanţate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr. 

286/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar 

cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat. Potrivit expunerii de motive, intervenţia 

legislativă urmăreşte, pe de o parte, să ofere o garanţie pentru studenţii din România că taxele lor de 

şcolarizare nu vor suferi modificări pe perioada studiilor, în sensul creşterii cuantumului acestora, şi, 

pe de altă parte, să asigure un termen rezonabil de informare a candidaţilor, înainte de începerea 

admiterii, cu privire la cuantumul taxei şi numărului de locuri oferite "cu taxăˮ în instituţiile de 

învăţământ superior de stat, prin creşterea acestui termen de la 15 zile la 3 luni. 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, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi 

gradaţilor profesionişti (PL-x nr. 308/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi 

gradaţilor profesionişti, în sensul stabilirii, pentru aceste categorii de personal, a cadrului legal 

necesar pentru acordarea compensaţiei lunare pentru chirie şi în situaţia contractării unui credit 

ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe, în cuantumul şi condiţiile prevăzute pentru 

cadrele militare în activitate, acordarea dreptului la asistenţă medicală gratuită şi medicamente, 

pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti în rezervă sau scoşi din evidenţele militare, pensionari 

militari, precum şi pentru membri de familie ai acestora, similar cadrelor militare aflate în rezervă şi 

retragere şi familiilor lor, precum şi accesul la facilităţile de odihnă şi tratament ale instituţiilor 

militare. Din partea Ministerului Apărării Naționale, a participat în calitate de invitat domnul Florin 

Bucur, șef serviciu Departamentul pentru relația cu Parlamentul. Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

Apărare 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.44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind 

măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 

creşterii ocupării forţei de muncă (PL-x nr. 318/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea alin.(1) şi (5) ale art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2020, în sensul extinderii acordării indemnizației de 41,5% din câştigul salarial 

mediu brut şi persoanelor care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin.(4) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, respectiv acele persoane care au realizat venituri 

înainte de instituirea stării de urgenţă, în baza unor contracte de drepturi de autor şi drepturi conexe. 

Astfel, şi aceste categorii de profesionişti vor putea beneficia de o formă de sprijin în condiţiile 

reluării activităţilor din domeniile de activitate respective, însă cu limitările prevăzute de actele 

normative prin care se stabilesc regulile de desfăşurare a acestora. Doamna deputat Mara Calista a 

susținut acest proiect de lege întrucât perioada pandemiei a afectat mediul cultural. 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 sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

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

   7. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind concediul 

paternal nr.210/1999 (PL-x nr. 319/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.210/1999, în scopul transpunerii unor dispoziţii 

din Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind 

echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a 

Directivei 2010/18/UE a Consiliului. 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 sunt sesizată 

în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

   8. La dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(PL-x nr. 321/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

completarea Legii nr.227/2015. Potrivit expunerii de motive, prin proiect se urmăreşte ca angajatorii 

(operatori economici, indiferent de dimensiune şi de forma de organizare) să poată prelua cheltuiala 

salariaţilor sau cea proprie cu plasarea copiilor în unităţi de educaţie timpurie, inclusiv în cadrul unor 

unităţi private, în limita sumei de 1500 lei/lună pentru fiecare copil. Doamna deputat Mara Calista a 

susținut că educația timpurie trebuie luată în discuție, iar observațiile care țin de tehnica legislativă 

vor fi luate în considerare în comisia de fond.  Din partea Ministerului de Finanțe a participat, în 

calitatea de invitat, doamna director Toma Gheorghița care a anunțat că Ministerul Finanțelor nu 
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susține acest proiect întrucât nu se cunoaște impactul bugetar și mai sunt de lămurit aspecte tehnice 

cu mediul de afaceri. Domnul președinte Dan Tănasă a susținut că anunțata creștere economică 

făcută publică de actualul Guvern trebuie să se regăsească și în buzunarele românilor. 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. 

   9. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii şi a Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (PL-x nr. 325/2021) a luat 

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

completarea Legii nr.53/2003 şi a Legii nr.319/2006. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, 

simplificarea procedurilor specifice activităţii de resurse umane, prin instituirea posibilităţii ca părţile 

să utilizeze semnătura electronică, la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la 

contract şi a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz. Din 

partea Ministerului de Finanțe a participat, în calitatea de invitat, doamna director Toma Gheorghița. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Sănătate 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, Sandu Viorica-secretar, Enachi Raisa – secretar și Paraschiv Rodica. Au 

participat online: Șerban Gianina-vicepreședinte, Calista Mara-Daniela, Csep Eva-Andrea, Cambera 

Oana-Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru.  

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


