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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr.4c-20/357/29 septembrie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 28 septembrie 2021 

 

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

în data de 28 septembrie 2021, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei sociale (PL-x nr. 339/2021) 

2. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.53/2021 

pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 

pentru plata creanţelor salariale (PL-x nr. 348/2021) 

3. Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.54/2021 

pentru modificarea şi completarea art.230 şi 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x nr. 349/2021) 

4. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2021 

pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

(PL-x nr. 350/2021) 

5.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 

privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de 

servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data 

de 31 decembrie 2022 (PL-x nr. 354/2021) 

6.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru 

sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe 

bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri 

externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora (PL-x nr. 356/2021) 

7.Proiect de lege  privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate 

şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru 

procurarea de produse de igienă (PL-x nr. 372/2021)  

8. Proiect de lege  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al 

persoanei cu handicap grav şi asistent personal profesionist (PL-x nr. 373/2021) 

9. Proiect de lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x nr. 325/2021) 

Şedinţa fizică și online a fost condusă de domnul preşedinte Dan Tanasă, care a declarat deschise 
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lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

1. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea 

unor acte normative din domeniul protecţiei sociale (Pl-x nr. 339/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2021, în sensul instituirii unor măsuri administrative, financiare şi manageriale 

necesare organizării şi funcţionării creşelor în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar. Astfel, 

proiectul prevede arondarea creşelor, la solicitarea acestora, unor unităţi de învăţământ preşcolar cu 

program normal. Astfel, toate creşele din sistemul public de stat, arondate unităţilor de învăţământ 

preşcolar desemnate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, începând cu anul 

şcolar 2021-2022, precum şi creşele din sistemul privat acreditat sau creşele construite şi înfiinţate în 

cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, care demarează activitatea cu ante-preşcolarii în anul 

şcolar 2021-2022, sunt considerate unităţi de învăţământ acreditate prin efectul legii la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se supun prevederilor acesteia. Comisia pentru egalitatea 

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

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

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor salariale (PL-x nr. 348/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.200/2006, în sensul 

suportării din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru o perioadă de 5 luni 

consecutive, a drepturilor băneşti neplătite salariatului conform contractului individual de muncă şi 

asupra cărora nu a intervenit prescripţia dreptului la acţiune, precum şi extinderea la 5 salarii medii 

brute pe economie pentru fiecare salariat, a plafonului de 4 salarii medii brute pe economie pentru 

fiecare salariat, în limita căruia se suportă creanţele salariale. 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. 

3. La dezbaterea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea şi completarea art.230 şi 349 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 349/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea şi completarea art.230 şi art.349 din Legea 

nr.95/2006, în vederea creării posibilităţii majorării treptate, până la data de 31 decembrie 2022, a 

numărului de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de 

servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi. De asemenea, 

intervenţiile legislative vizează şi prorogarea termenului de aplicare a prevederilor cu privire la 

contribuţia personală, care poate fi plătită de asiguraţi, pentru unele servicii medicale în regim de 

ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condiţiile în care aceştia 

optează ca aceste servicii să fie acordate de furnizori privaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de 

asigurări de sănătate. 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. 

4.  La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe (PL-x nr. 350/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea Legii nr.152/1998, astfel încât să se asigure repartizarea unei locuinţe 

realizată prin programul guvernamental pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, în termen de 60 de luni după împlinirea vârstei de 35 ani, precum şi accesul oricărei 
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categorii de specialişti din sănătate şi învăţământ la o locuinţă realizată prin programul 

guvernamental pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. De asemenea, 

proiectul vizează instituirea modului de calcul al chiriei pentru locuinţele pentru tineri, destinate 

închirierii, raportat la valoarea de investiţie a construcţiei, comunicată de A.N.L. la finalizarea 

lucrărilor de construcţii-montaj. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

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

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

aviz favorabil. 

5. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de 

furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi 

până la data de 31 decembrie 2022 (PL-x nr. 354/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii cu privire la numărul 

de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii 

medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la 31 decembrie 2022. 

Potrivit expunerii de motive, intervenţia legislativă are în vedere dreptul persoanelor asigurate de a 

beneficia de un pachet de servicii medicale de bază, în condiţiile în care pentru furnizorii privaţi este 

reglementată posibilitatea încasării unei contribuţii personale din partea asiguraţilor. 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 negativ. 

6. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2020 privind unele 

măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin 

educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate 

din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora (PL-x nr. 

356/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2020, în sensul atribuirii Ministerului Educaţiei şi 

instituţiilor aflate în subordinea acestuia – inspectoratele şcolare judeţene, alături de unităţile de 

învăţământ specifice, a rolului de organizaţii partenere ale beneficiarului, Ministerul Investiţiilor şi 

Fondurilor Europene, prin Direcţia de Implementare POAD, în scopul implementării eficiente şi de 

urgenţă, odată cu începutul anului şcolar 2021-2022, a măsurii POAD, de acordare de tichete sociale 

pe suport electronic pentru sprijin educaţional. Din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene, a participat, în calitatea de invitat, doamna director adjunct Daniela Badea care a susținut 

spre aprobare proiectul de lege în forma inițiată de Guvern, bugetul alocat acestei scheme va fi 

aprobat ulterior, iar Ministerul Educației va deveni principalul partener al MIPE. 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 Învățământ care sunt 

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

aviz favorabil. 

   7. La dezbaterea Proiectului de lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din 

medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent 

financiar pentru procurarea de produse de igienă (PL-x nr. 372/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din 

medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar 

sub forma tichetelor sociale, pentru procurarea unor produse de igienă. Potrivit expunerii de motive, 

soluţiile legislative preconizate contribuie activ la combaterea sărăciei, permiţând autorităţilor 

administraţiei publice locale să aloce stimulentul financiar sub forma tichetelor sociale, unei 

categorii bine determinate de beneficiare, din fondurile alocate bugetelor locale cu această destinaţie, 

de la bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. Din partea Ministerului 
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Finanțelor, a participat, în calitate de invitat, doamna Cătălina Arapu, consilier Direcția generală 

legislație fiscală care a susținut faptul că trebuie clarificat dacă tichetul social va fi pe suport de 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget, Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Învățământ 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

8.   La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al 

persoanei cu handicap grav şi asistent personal profesionist (PL-x nr. 373/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea Legii nr.53/2003, precum şi 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul introducerii 

unei noi cauze de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, respectiv 

a raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public, în cazul desfăşurării, pe bază de contract 

încheiat în condiţiile legii, a unei activităţi specifice în calitate de asistent maternal profesionist, 

asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist. Comisia pentru 

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

către Comisia pentru Buget, Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Învățământ care sunt sesizate 

în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi amânarea 

dezbaterilor pentru o săptămână. 

   9. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 376/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în sensul stabilirii 

unor cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească membrii consiliilor de administraţie ale spitalelor 

publice. 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. 

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

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

secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au participat online: Ilișanu Claudiu-

Augustin. Au absentat: Calista Mara-Daniela, Csep Eva-Andrea, Cambera Oana-Alexandra și Rizea 

Cristina Camelia..  

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


