PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi

Nr.4c-20/471/16 noiembrie 2021

Proces-verbal
al lucrărilor Comisiei din data de 16 noiembrie 2021
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările fizic și online
în data de 16 noiembrie 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 urgență a Guvernului nr.111/2021
pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale
în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de
situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x
nr.551/2021)
2.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2021
privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul
pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" (PL-x nr.552/2021)
3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.114/2021
pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul
protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (PL-x nr.554/2021)
4.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.115/2021
pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (PL-x nr.555/2021)
5.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.116/2021
privind modificarea şi completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor
personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 (PL-x nr.556/2021)
6.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.117/2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii (PL-x nr.557/2021)
7.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din
România în anul 2021 (PL-x nr.559/2021)
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, având în vedere eliminarea punctului 10 de
pe ordinea de zi și renumerotarea punctelor deja existente, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
1. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a
Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a
altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor
economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului
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SARS-CoV-2 (PL-x nr.551/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de
reglementare, respectiv stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii
profesionale, în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de
situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit expunerii de
motive, proiectul vizează diminuarea riscului de excluziune socială pentru persoanele aflate în
situaţia de a nu mai putea desfăşura activitatea profesională ca urmare a situaţiilor de
interzicere/suspendare/limitare a activităţilor economice. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil.
2.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii,
în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" (PL-x nr.552/2021) a luat
cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv aprobarea Programului
naţional de suport pentru copii - „Din grijă pentru copii‟ - cu o durată de aplicare de 2 ani,
urmărindu-se asigurarea cadrului optim de sprijin pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19,
programul având ca priorităţi: a) protejarea integrităţii psiho-emoţionale a copiilor prin crearea unor
mecanisme de evaluare şi intervenţie pentru asigurarea sănătăţii psiho-emoţionale şi mintale a
acestora în perioada pandemiei de COVID-19 şi post-pandemie; b) îmbunătăţirea mecanismului de
prevenire şi intervenţie multidisciplinară şi în reţea pentru situaţiile de violenţă asupra copilului, cu
precădere pentru situaţiile de violenţă de natură fizică, sexuală şi emoţională în cadrul familial,
instituţional, comunitar şi online. A luat cuvântul doamna deputat Mara Calista care susține
adoptarea de urgență a acestui proiect de lege care se referă la Programul naţional de suport pentru
copii - „Din grijă pentru copii‟ - cu o durată de aplicare de 2 ani. Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru
Muncă, Comisia pentru Sănătate și Comisia pentru Învățământ care sunt sesizate 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 urgență a Guvernului
nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în
domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (PL-x nr.554/2021) a luat cuvântul
domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, stabilirea obligaţiei direcţiilor generale şi
judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
de a elabora planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri,
până la data de 31 decembrie 2021, în vederea obţinerii avizului. Din partea Autorității Naționale
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, a participat, în calitate de invitat,
doamna Florica Cherecheș președinte, cu rang de secretar de stat care a susținut adoptarea proiectului
de lege. În susținerea avută, s-a luat în considerare faptul că trebuie elaborate planurile de
restructurare ale centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri, în vederea obţinerii
avizului, până la data de 31 decembrie 2021. În luna martie anul curent, existau 80 de centre care nu
aveau elaborate aceste planuri de restructurare, prin urmare au fost penalizate. În anul 2019 și în anul
2020 nu au fost aplicate aceste penalizări, Consiliile Județene au început să implementeze planurile
de restructurare, prin urmare astăzi avem doar două planuri respinse, restul s-au mobilizat. Având în
vedere că li s-au cerut planuri de restructurare într-un timp prea scurt, se solicită oprirea aplicării
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2018 până la implementarea planului, dar după 2023 se
vor plăti penalități de 100%. În ceea ce privește alocările financiare viitoare prin programele
europene, Planul Național de Redresare și Reziliență și Programul Operațional de Incluziune și
Demnitate Socială sunt esențiale pentru finalizarea procesului dezinstituționalizării. 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
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dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil.
4.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului
nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (PL-x nr.555/2021) a luat cuvântul
domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv completarea Legii nr.136/2020,
în sensul acordării posibilităţii farmaciilor cu circuit închis de a elibera, în regim ambulatoriu,
medicamente prevăzute în protocolul de tratament al bolilor infectocontagioase, în situaţiile de risc
epidemiologic şi biologic prevăzute de lege, la recomandarea medicului specialist din cadrul unităţii
sanitare cu paturi, pe baza evaluării prealabile a acestuia, efectuate în cadrul unităţii de primire a
urgenţelor, compartimentului de primire a urgenţelor, compartimentului de primire urgenţe de
specialitate sau ambulatoriului integrat. Totodată, prin proiect, se statuează că activitatea de
vaccinare pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare se realizează în aceleaşi condiţii
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2021. De asemenea, pentru serviciile de
administrare a dozelor opţionale suplimentare realizate de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale
cu casele de asigurări de sănătate, de către centrele de vaccinare împotriva COV1D-19 organizate în
alte locaţii decât cele organizate de unităţile sanitare care se află în relaţii contractuale cu casele de
asigurări de sănătate, precum şi de către unităţile sanitare care nu sunt în relaţii contractuale cu casele
de asigurări de sănătate, plata se face prin tarif orar sau, după caz, prin tarif pe inoculare, la nivelul
tarifelor prevăzute la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2021, finanţarea serviciilor
acordate urmând a se face în condiţiile art.5 şi art.51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.3/2021. 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 Sănătate care sunt sesizate în
fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz
favorabil.
5.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului
nr.116/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoaşterea
meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 (PL-x
nr.556/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea
şi completarea Legii nr.56/2020, în vederea clarificării aspectelor referitoare la sursa de finanţare a
drepturilor de natură pecuniară, reprezentate de pensia de urmaş, ajutorul suplimentar acordat
familiei care a suportat cheltuielile ocazionate de decesul personalului medical care a participat la
acţiuni medicale împotriva COVID -19, precum şi de ajutorul lunar acordat părinţilor în condiţiile în
care, decedatul era singurul întreţinător al părinţilor săi. Totodată, se subliniază necesitatea detalierii
unor noţiuni şi includerea anumitor categorii de persoane în rândul beneficiarilor, luând în
considerare afecţiunile fizice sau psihice, dobândite ca urmare a participării la acţiuni medicale
împotriva COVID-19. 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului
nr.117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii (PL-x
nr.557/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea
şi completarea Legii nr.53/2003, în sensul introducerii conceptului de „muncă subdeclarată” şi
sancţionarea acesteia, precum şi reglementarea extinderii termenului de compensare a muncii
suplimentare prin zilele libere plătite, de la 60 de zile la 90 de zile. 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 Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului
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populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 (PL-x nr.559/2021) a luat cuvântul domnul
preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.19/2020. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează completarea componenţei
Consiliului de comunicare şi transparenţă pentru runda 2021 a recensământului cu un reprezentant al
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, eliminarea numirii în componenţa acestui consiliu
a preşedintelui Academiei Române prin decizie a prim-ministrului, simplificarea procedurii de
numire a celorlalţi membri ai acestui consiliu, menţionarea explicită a sferei persoanelor care pot
face parte din personalul de recensământ din teritoriu, precum şi modificarea anexei nr.3 la actul de
bază, ca urmare a recomandărilor formulate de diverse instituţii. 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
majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor cu o săptămână.
În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan – preşedinte, Holban GeorgetaCarmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa – secretar, Sandu Vioricasecretar, Calista Mara-Daniela, Csep Eva-Andrea, Paraschiv Rodica și Ungureanu EmanuelDumitru. Au participat online: Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia. A absentat:
Cambera Oana-Alexandra.

PREŞEDINTE,
DAN TANASĂ

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar
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