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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/446/3 noiembrie 2021 

        pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 3 noiembrie 2021 

 

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

în data de 3 noiembrie 2021, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 

nr.329/2021) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea nr.53/2003 

privind Codul muncii (Pl-x nr.458/2021) 

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.101/2021 

pentru modificarea art.5 pct. IV4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x nr. 462/2021) 

4.Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii (Pl-x nr. 478/2021) 

5.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x nr. 483/2021) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr. 487/2021) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului" (PL-x nr. 489/2021) 

8.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

(PL-x nr. 492/2021) 

9.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x nr. 493/2021) 

10.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării 

Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (PL-x nr. 497/2021) 

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 Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
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Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

(Pl-x nr.329/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

respectiv modificarea art.23 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, în sensul instituirii 

normei conform căreia, unul dintre membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, 

trebuie să fie un reprezentat al Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Domnul președinte Dan 

Tanasă a invocat avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social prin care se consideră că 

norma de reprezentare este una discriminatorie și a propus un aviz negativ deoarece se consideră că 

instituțiile trebuie profesionalizate. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Drepturile Omului și Comisia 

Juridică 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 modificarea şi completarea art.34 din Legea 

nr.53/2003 privind Codul muncii (Pl-x nr. 458/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea art.34 din Legea nr.53/2003, în sensul 

ca registrul de evidenţă a salariaţilor să fie accesibil online pentru salariaţi/foştii salariaţi, cu privire 

la datele proprii. 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 majoritatea de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

3. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct. IV4 din Legea nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x nr. 

462/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

modificarea art.5 pct. IV4 din Legea nr.76/2002, în sensul modificării grupei de vârstă menţionate în 

definiţia tânărului NEET, în sensul extinderii acesteia, după cum urmează: persoana cu vârsta 

cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează 

o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională. De asemenea, proiectul 

intervine asupra Legii nr.416/2001 urmărindu-se, printre altele, reglementarea încetării dreptului la 

ajutorul social după finalizarea celor 6 luni sau dacă raportul de muncă încetează în această perioadă, 

introducerea unor prevederi referitoare la posibilitatea depunerii şi înregistrării electronice a 

solicitărilor, cererilor şi documentelor doveditoare, includerea de prevederi referitoare la înscrierea 

persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în programul educaţional de tip 

„A doua şansă”, includerea de prevederi referitoare la decontarea transportului pentru persoanele 

apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „A doua 

şansă”, la o distanţă mai mare de 5 km. faţă de locuinţă, modificarea reglementării referitoare la 

sancţionarea contravenţională a beneficiarului. 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. 

4.La dezbaterea Propunerii legislative pentru sprijinirea familiilor cu copii (Pl-x nr. 

478/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

art.3 din Legea nr.61/1993, modificarea unor prevederi din Legea nr.248/2015, abrogarea art. II şi III 

din Legea nr.49/2020, precum şi modificarea art.77 din Legea nr.227/2015. Potrivit expunerii de 

motive, intervenţiile legislative urmăresc introducerea unor măsuri pentru stimularea natalităţii, prin 

sprijinirea familiilor cu venituri reduse. Iniţiativa vizează acordarea de urgenţă a alocaţiei de stat 

pentru copii, la nivelul de 600 de lei, pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi 300 de lei pentru 

copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, creşterea deducerilor acordate salariaţilor care au copii, 

îndeosebi pentru lucrătorii cu salarii mici şi medii, de până la 5000 de lei net, acordarea de tichete 

sociale pentru stimularea participării copiilor cu vârsta de până la 6 ani la învăţământul preşcolar, 

public şi privat, în creşe şi grădiniţe. De asemenea, se propune acordarea unui stimulent educaţional 
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sub forma de tichete sociale în valoare de 1000 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 0 şi 3 ani şi 

de 1500 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 3 şi 6 ani. 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x nr.483/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005, în sensul instituirii unor prevederi care să permită acordarea concediilor 

medicale şi, respectiv, a indemnizaţiilor aferente, peste durata maximă stabilită de 183 de zile anual, 

pentru persoanele asigurate care au suferit arsuri şi care necesită o perioadă mult mai mare de 

tratament şi recuperare, în vederea re inserţiei socio-profesionale. 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 favorabil. 

6. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr. 487/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea unor prevederi cuprinse în 

Capitolul I din Anexa nr. III la Legea-cadru nr.153/2017, în sensul stabilirii, pentru personalul 

instituţiilor de spectacole sau concerte judeţene, ori de importanţă judeţeană, a aceloraşi salarii de 

bază cu cele prevăzute pentru personalul din instituţiile de spectacole sau concerte de importanţă 

naţională. 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. 

7.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea "Legii nr.272 din 21 

iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului" (PL-x nr. 489/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.272/2004, 

în sensul majorării cuantumului alocaţiei lunare de plasament de la 1,20 ISR la 1,50 ISR, precum şi 

al acordarea indemnizaţiei de concediu, în perioada efectuării concediului legal de odihnă de către 

asistentul maternal. 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 Juridică care sunt  sesizate 

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 Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare (PL-x nr. 492/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, completarea prevederilor art.16 din Legea-cadru nr.153/2017, cu un nou 

alineat, alin.(21), potrivit căruia nivelul veniturilor salariale ale personalului din administraţia publică 

locală implicat în proiecte finanțate din fonduri europene să nu poată depăşi nivelul indemnizaţiei de 

viceprimar/vicepreşedinte de consiliu judeţean, majorată cu 25%. În prezent, veniturile acestor 

angajaţi nu pot depăşi nivelul indemnizaţiei de viceprimar/preşedinte de consiliu judeţean. 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 favorabil.  

9.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x nr. 493/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de 

motive, introducerea conceptului de ambulatoriu mobil prin intermediul căruia se pot acorda servicii 

medicale de specialitate, includerea activităţii de asistenţă medicală mobilă în programul normal de 
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lucru al medicilor, posibilitatea efectuării în caravane a stagiilor de practică pentru studenţi, 

includerea medicilor rezidenţi şi a studenţilor în caravane şi colaborarea cu medicina de familie şi cu 

ceilalţi furnizori de asistenţă medicală, includerea furnizorilor de servicii conexe actului medical în 

caravanele medicale, menţionarea şi asigurarea unei surse de finanţare, crearea cadrului legal pentru 

decontarea serviciilor medicale acordate prin intermediul asistenţei medicale mobile, crearea 

mecanismului de colaborare între asistenţa medicală comunitară şi asistenţa medicală mobilă de 

specialitate, crearea mecanismului de colaborare între moaşe şi asistenţa medicală mobilă de 

specialitate. Doamna deputat Rizea Camelia a luat cuvântul susținând avizarea favorabilă a 

proiectului de lege întrucât nu există un cadru legislativ pentru reglementarea activității de asistență 

medicală mobilă dând exemplul caravanelor care au ajutat copii incluși în programele oncologice. 

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.  

10.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea 

plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (PL-x nr.457/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006, în sensul instituirii unor 

măsuri pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap pe plajele cu destinaţie turistică şi în 

spaţiile de agrement amenajate pentru acces la luciul de apă. Doamna deputat Rizea Camelia a luat 

cuvântul susținând avizarea favorabilă a proiectului de lege întrucât nu există un cadru legislativ  

referitor la accesul persoanelor cu dizabilități pe plajele de la Marea Neagră, respectiv prin obligarea 

operatorilor economici de a construi, din materiale ușoare, ecologice, rampe pentru cărucioare și de a 

permite accesul persoanelor care se deplasează în cărucior la zona de șezlonguri din primul rând de 

la malul mării. 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 Muncă și 

Comisia pentru Sănătate 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, Enachi Raisa – secretar, Sandu Viorica-

secretar, Paraschiv Rodica și Rizea Cristina Camelia. Au participat online: Cambera Oana-

Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Calista Mara-

Daniela și Csep Eva-Andrea.  

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


