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Parlamentul  României 

                                      
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București,    

Nr. 4c-20/447/03.11.2021 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 3 noiembrie 2021 

 

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

online în şedinţă în ziua de 3 noiembrie 2021, orele 13.00, având următoarea ordine de zi, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi:  
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) 

La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare (Pl-x nr.329/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Drepturile 
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Omului și Comisia Juridică care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii (PL-x nr. 458/2021). 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. 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru sprijinirea 

familiilor cu copii (Pl-x nr. 478/2021). 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. 

La al cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut 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). 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. 

La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-

x nr. 487/2021). 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. 

La al șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului" (PL-x nr. 489/2021). 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. 

La al optulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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. 
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La al nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 493/2021). 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. 

La al zecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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 


