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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                 Nr.4c-20/221/8 iunie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 8 iunie 2021 

 

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

în data de 8 iunie 2021, la orele 11.30, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. 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) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (PL-x nr. 

177/2021) 

3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr. 226/2021) 

4. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind  Codul de procedură civilă 

(PL-x nr. 232/2021) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x nr. 233/2021) 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL-x nr. 238/2021) 

7. Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă 

(PL-x nr. 241/2021) 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x nr. 242/2021) 

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 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 de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 
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2. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 

(Pl-x nr. 177/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

respectiv modificarea art.263 alin.(10) din Legea nr.1/2011, în sensul instituirii posibilităţii de 

degrevare parţială de norma didactică pentru persoanele desemnate de federaţiile sindicale 

reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării acestora la procesul de monitorizare şi 

evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei. 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 urgenţă a Guvernului 

nr.41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr. 

226/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Astfel, potrivit intervenţiilor 

legislative, se pot prezenta: - a) la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct în 

unităţile de învăţământ preuniversitar şi cadre didactice titulare care nu au calitatea de experţi în 

management educaţional, dar care au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile 149 

alin.(3) din Legea nr.1/2011), au promovat examenul de definitivat şi au cel puţin cinci ani vechime 

în învăţământ; - b) la concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din 

inspectoratele şcolare şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management 

educaţional, dar care au diplomă de licenţă şi gradul didactic I sau II; - c) la concursul pentru 

ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic şi 

cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au 

diplomă de licenţă şi titlul de doctor sau gradul didactic. Promovarea candidaţilor înscrişi la 

concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de conducere, 

îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se poate face doar in condiţiile în care aceştia au 

obţinut minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba de interviu. 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. 

4.  La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind  Codul de 

procedură civilă (PL-x nr. 232/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv modificarea Legii nr.134/2010, în vederea reconfigurării instituţiei 

contestaţiei privind tergiversarea procesului, în vederea punerii în acord cu Decizia Curţii 

Constituţionale în nr.604 din 16 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.976 din 22 noiembrie 2020. A participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Justiției, 

domnul secretar de stat Mircea Ursuța care solicitat un aviz favorabil pentru a avea norme clare așa 

cum cere Curtea Constituțională a României. 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 favorabil. 

  5. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 233/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, intervenţiile 

legislative vizând cadrul general referitor la situaţiile în care medicii vor putea să asigure asistenţă 

medicală în afara specialităţii pe perioada instituirii stării de urgenţă sau a stării de alertă. 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. 
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 6. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr.238/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv completarea art.29 din Legea nr.263/2010, cu un nou 

alineat, alin.(13), în scopul asimilării locurilor de muncă dintr-o unitate economică, similare celor 

încadrate în condiţii deosebite, cu cele prevăzute la alin.(1) al art.29 din actul normativ de bază. 

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. 

 7. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative privind 

raporturile de muncă (PL-x nr. 241/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă, în sensul prelungirii, 

de la 30 de zile, la 45 de zile a termenului în care se pot depune cereri pentru soluţionarea 

conflictului de muncă. 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. 

 8. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru modificarea şi completarea 

O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x nr. 242/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare completarea art.53 din Legea nr.272/2004 

cu un nou alineat, alin.(4), potrivit căruia, spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică 

vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin marcaje distinctive cel puţin 5% din numărul total al 

locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a femeilor gravide sau 

a vehiculelor care transportă copii în vârstă de până la 2 ani. Totodată, se preconizează completarea 

unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, astfel încât administratorul 

drumului public, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, să 

stabilească care sunt spaţiile special amenajate şi semnalizate, pe toate laturile de acces ale unităţilor 

de învăţământ, pentru îmbarcarea sau debarcarea preşcolarilor şi şcolarilor. De asemenea, se 

interzice staţionarea vehiculelor nedestinate îmbarcării şi debarcării preşcolarilor şi şcolarilor, pe 

toate laturile de acces ale unităţilor de învăţământ, în intervalul orar 07.00-20.00. Comisia pentru 

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

către Comisia pentru Industrii, Comisia pentru Apărare, Comisia Juridică și Comisia pentru 

Transporturi care sunt sesizate 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         


