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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                 Nr.4c-20/200/3 iunie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 3 iunie 2021 

 

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

în data de 3 iunie 2021, la orele 14.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 

(Pl-x nr. 158/2021) 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educaţiei naţionale nr.1  

din 5 ianuarie 2011 (PL-x nr. 159/2021) 

3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.26/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x nr. 201/2021) 

4. Proiect de lege pentru asigurarea unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ 

antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau acreditate (PL-x 

nr. 203/2021) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, republicată (PL-x 

nr. 204/2021) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit. b) din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011(Pl-x nr. 172/2021) 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.30/2021 

privind unele măsuri fiscale (PL-x nr. 208/2021) 

8. Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie (PL-x nr. 210/2021) 

9. Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr. 

213/2021) 

10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 (Pl-x nr. 214/2021) 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.29/2021 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri 

pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 

şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 218/2021) 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2021 

pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru 

modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziţionării de calculatoare (PL-x nr. 219/2021) 

13. COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 

referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025 [COM(2021) 

171] 
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14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PL-x nr. 223/2021) 

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 majoritate de 

voturi.  

1. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale 1/2011 (Pl-x nr. 144/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, în sensul inserării unui nou articol privitor la structura anului şcolar, prin 

impunerea unui număr minim de zile de şcoală. 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. 

2. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.94 la Legea educaţiei 

naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011 (Pl-x nr. 159/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv completarea dispoziţiilor art.94 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, astfel încât vacanţele şcolare să aibă loc diferenţiat în funcţie de cele patru 

macroregiuni ale ţării, dar şi în funcţie de ciclurile de învăţământ. Din partea inițiatorilor a luat 

cuvântul domnul deputat Alin Gabriel Apostol care și-a susținut propunerea legislativă, cu 

modificări. 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. 

3. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x nr. 

201/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, intervenindu-se, printre altele, asupra 

normelor referitoare la perioadele care se iau în calcul la stabilirea celor 12 luni prevăzute la art.2 

alin.(1), la acordarea stimulentului de inserţie şi la concedierea persoanelor revenite din concediul 

pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. 

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, amânarea discuțiilor pentru o săptămână. 

   4. La dezbaterea Proiectului de lege pentru asigurarea unei alimentaţii sănătoase în 

unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, 

autorizate sau acreditate (PL-x nr. 203/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare acordarea unui suport alimentar zilnic, constând într-o masă caldă, în 

valoare de 15 lei/antepreşcolar sau preşcolar, urmărindu-se asigurarea unei alimentaţii sănătoase în 

unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau 

acreditate. De asemenea, se preconizează ca limitele valorii zilnice pentru un antepreşcolar/preşcolar 

să fie actualizate de la data de 1 ianuarie a fiecărui an prin Hotărâre a Guvernului, în funcţie de 

evoluţia preţurilor şi a tarifelor. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Administrație, Comisia pentru 

Sănătate și către Comisia pentru Învățământ, care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
  5. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 

republicată (PL-x nr. 204/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în sensul instituirii unor norme noi cu 

privire la alocaţia de hrană în unităţile spitaliceşti, precum şi la procedura de stabilire a acesteia. 

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 pentru Administrație și Comisia pentru Sănătate care sunt sesizate 

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

favorabil. 

6. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.202 alin. (1) lit. b) din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.172/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, respectiv modificarea art.202 alin.(1) lit.b) din Legea nr.1/2011, în sensul 

ca orice student să aibă acces egal şi gratuit la bibliotecile universitare, inclusiv Bibliotecile Central-

Universitare. 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. 

7. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale (PL-x nr. 208/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare instituirea unei declaraţii de regularizare pentru scăderea sumei 

reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşeşte impozitul pe profit datorat, în ordine, din 

impozitul pe salarii reţinut de contribuabili pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată 

sau din accizele datorate. Modelul, conţinutul şi modalitatea de depunere şi gestionare a declaraţiei 

de regularizare se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. De asemenea, se propune ca suma care 

depăşeşte impozitul pe profit datorat să se scadă, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de 

contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data 

scadenţei acestora, declarate în Declaraţia privind obligaţiile de plată a Contribuţiilor sociale, 

impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în 

declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, care au acelaşi termen de depunere cu cel al 

declaraţiei prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat. În acelaşi 

scop, se propune ca, în cazul declarării trimestriale a impozitului pe salarii, scăderea să se efectueze 

numai din impozitul aferent ultimei luni din trimestru. 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. 

8. La dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie (PL-x nr. 210/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare stabilirea criteriilor de încadrare în categoria consumatorilor 

vulnerabili de energie, măsurile de protecţie socială pentru aceştia şi, în special accesul la resursele 

energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei în scopul prevenirii şi combaterii 

sărăciei energetice. Potrivit proiectului, măsurile de protecţie socială pot fi financiare şi non-

financiare. Măsurile de protecţie socială se finanţează din bugetul de stat, din bugetele locale sau din 

fonduri europene. Măsurile financiare sunt: ajutor pentru încălzirea locuinţei, ajutor pentru consumul 

de energie, pentru acoperirea unei părţi din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului, 

ajutoare pentru achiziţionarea, în cadrul unei locuinţe, de echipamente eficiente din punct de vedere 

energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea şi asigurarea apei calde de consum în 

locuinţă, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depăşite din punct de vedere tehnic şi moral cu 

aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum şi pentru utilizarea mijloacelor 

de comunicare care presupun consum de energie, ajutoare pentru achiziţionarea de produse şi servicii 

în vederea creşterii performanţei energetice a clădirilor, ori pentru conectarea la sursele de energie. 

Măsurile non-financiare constau în facilităţi de acces şi conectare la sursele de energie disponibile 

necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectării de la 

sursele de energie pentru anumite categorii de consumatori vulnerabili din cele prevăzute la art.4, 

precum şi consilierea şi informarea transparentă şi accesibilă a populaţiei cu privire la sursele de 

energie, costuri şi proceduri de acces la acestea, în conformitate cu Legea nr.123/2012 şi cu 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

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



 

 

 

 

4 

 

pentru Industrii și Comisia pentru Politică Economică care sunt sesizate în fond. În urma 

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

9. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PL-x nr. 213/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul suspendării raporturilor de 

muncă ale cadrelor didactice, în situaţia săvârşirii de către acestea a unor fapte penale contra libertăţii 

şi integrităţii sexuale sau orice alte fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea 

definitivă a hotărârii judecătoreşti. 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 

negativ. 

10. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 (Pl-x nr.214/2021) 

a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv introducerea unui 

nou articol, respectiv art.211, în Legea nr.55/2020. Potrivit normei propuse, cei care se vaccinează 

împotriva Covid-19 ar urma să beneficieze, la cerere, în ziua vaccinării, de o zi liberă plătită, care nu 

se include în durata concediului de odihnă, în ziua vaccinării, în cazul angajaţilor din sistemul public 

şi privat sau de o zi în care sunt scutiţi de frecvenţă, în ziua vaccinării, în cazul elevilor şi studenţilor. 

De acelaşi drepturi ar urma să beneficieze unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al 

copilului/persoanei cu dizabilități, în ziua vaccinării copilului cu vârsta de până la 18 ani sau a 

persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani. 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 negativ. 

11. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.29/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 218/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2021, astfel încât personalul medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 poate încheia contracte de prestări servicii ca persoană 

fizică (se creează premisele ca personalul medico-sanitar, persoane fizice care nu deţin un certificat 

de înregistrare fiscală şi un cod de identificare fiscală, să încheie contracte de prestări servicii, în 

calitate de persoană fizică), iar activitatea desfăşurată constituie vechime în muncă şi stagiu de 

cotizare; prin personal medico-sanitar se înţelege şi medicul rezident cu drept de practică 

supravegheată; de asemenea, se stabileşte că activitatea personalului sanitar cu pregătire superioară, 

în baza contractului individual de muncă cu timp parţial încheiat cu unitatea sanitară publică 

constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare. 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 Sănătate care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

12. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de 

învăţământ şi pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui 

ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare (PL-x nr. 219/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare instituirea unor măsuri privind 

buna funcţionare a sistemului de învăţământ, în sensul că, la examenul naţional de bacalaureat, 

pentru anul şcolar 2020-2021, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în 

limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, 

pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare 
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a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. De asemenea, se modifică art.10 

alin.(2) din Legea nr.269/2004, în sensul aprobării şi actualizării anuale, prin ordin al ministrului 

educaţiei, a calendarului pentru acordarea sprijinului financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare. 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. 

13. La dezbaterea COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-

2025 [COM(2021) 171] a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul prezentei 

propuneri: combaterea traficului de persoane care reprezintă de mult timp o prioritate pentru Uniunea 

Europeană deoarece pune în pericol mii de persoane în fiecare an, în special femei și copii. 

Prioritățile din cadrul acestei strategii vor fi sprijinite printr-o finanțare corespunzătoare pentru a 

obține rezultate palpabile și a furniza răspunsuri adecvate pentru diferitele forme de exploatare. 

Prioritățile și acțiunile stabilite în prezenta strategie vor fi puse în aplicare în perioada 20212025. 

Între timp, Comisia va fi pregătită să reacționeze rapid la orice noi evoluții sau tendințe prin 

monitorizarea și analiza continuă a evoluției traficului de persoane în UE și în afara acesteia. 

Strategia propune acțiuni concrete care vor fi dezvoltate cu respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale, pentru identificarea și stoparea timpurie a traficului de persoane, pentru aducerea 

infractorilor în fața justiției, transformând traficul de persoane dintr-o infracțiune cu risc redus și 

profit ridicat într-una cu risc ridicat și profit redus, precum și pentru a proteja victimele și a le ajuta 

să își refacă viața. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă 

au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil Comunicării 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind combaterea traficului de 

persoane 2021-2025 [COM(2021) 171]. 

 14. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PL-x nr. 

223/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020. Astfel, bugetul de stat se diminuează la venituri cu suma de 4.359,4 

milioane lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 366,4 milioane lei creditele de angajament şi 

se majorează cu suma de 1.287,6 milioane lei creditele bugetare, urmând ca deficitul să se majoreze 

cu suma de 5.647 milioane lei. 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. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Raisa Enachi- secretar, Sandu Viorica-

secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au participat online: Calista Mara-

Daniela, Csep Eva-Andrea, Cambera Oana-Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina 

Camelia.  

 

PREŞEDINTE,  

 

DAN TANASĂ 

  
 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


