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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru egalitatea de şanse            Nr.4c-20/80 

           pentru femei şi bărbaţi 

 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 16 martie 2021 
 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările online în data 

de 16 martie 2021, la orele 15,  având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1. Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru modificarea art.56 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 75/2021) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2021 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PL-x nr. 123/2021) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2021 

pentru completarea art.252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (PL-x nr. 121/2021) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr. 80/2021) 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale (Pl-x nr. 79/2021) 

Şedinţa 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. La 

ședința online au participat ca invitați parlamentari inițiatori ai proiectelor de lege înscrise pe ordinea 

de zi. 

1. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru 

modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 

75/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, în sensul introducerii unei noi activităţi, cea de 

producţie a energiei electrice şi termice, în categoria „locuri de muncă în condiţii speciale”, precum 

şi instituirea unei noi excepţii de la art.55 alin.(1) lit.b) din actul de bază, stabilind condiţiile de 

pensionare pentru persoanele care au desfăşurat aceste activităţi.  

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială, care este sesizată în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au  hotărât, cu 4 voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

2. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea 
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unor acte normative (PL-x nr. 123/2021)  a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi 

modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă asupra cadrului fiscal-bugetar. 

Intervenţiile legislative vizează, în principal, neacordarea în anul 2021 a voucerelor de vacanţă de 

către autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv 

activităţile finanţate din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi serviciile 

publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică; modificarea Legii nr.127/2019, în 

sensul prorogării datei de intrare în vigoare a acestei legi, astfel încât, în anul 2021, valoarea 

punctului de pensie să fie menţinută la nivelul de 1.442 lei; abrogarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.131/2020, prin care a fost instituit sporul de 30% la salariul de bază pentru 

personalul instituţiei prefectului implicat în activităţi de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei 

de COVID-19; modificarea art.205 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul 

stabilirii dreptului studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de 

învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, de a beneficia de tarif redus cu 50% pe 

parcursul anului calendaristic, pe mijloacele de transport local în comun, cu metroul, precum şi 

pentru transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi 

transport intern naval.  

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru buget și finanțe publice și către Comisia pentru muncă și 

protecție socială, care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 9 

voturi pentru și 3 voturi împotrivă, întocmirea unui aviz nefavorabil. 

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

Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (PL-x nr. 

121/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea art.252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020. Soluţiile legislative preconizate vizează stabilirea nivelului până la care se încheie, în 

trimestrul I al anului 2021, acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, 

încheiate între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii 

medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19. 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget și finanțe publice și Comisia pentru sănătate și 

familie, care sunt sesizate în fond.  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    

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

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr. 80/2021 /2021)  a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect 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 și 

având în vedere faptul că nu avem clarificări din partea Ministerului Educației, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni.   

5. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale (PL-x nr. 79/2021)  a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 
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reglementare.  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.12 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul instituirii gratuităţii transportului local al elevilor către 

unităţile de învăţământ, fie de către regiile sau societăţile de transport local din subordinea 

primăriilor, fie prin organizarea de curse de transport şcolar, în cazul municipiilor sau oraşelor cu un 

număr de peste 50 000 de locuitori.  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 și considerând că sunt necesare clarificări din partea inițiatorului, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. 

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

Carmen-vicepreşedinte,  Enachi Raisa–secretar, Sandu Viorica–secretar, Cambera Oana-Alexandra, 

Csep Eva-Andrea, Paraschiv Rodica și Ilișanu Claudiu-Augustin. Au participat online:  Șerban 

Gianina-vicepreședinte, Calista Mara-Daniela, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-

Dumitru. 

 

PREŞEDINTE,  

 

DAN TANASĂ 

 

           


