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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/73/8 martie 2022 

        pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 8 martie 2022 

 

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

în data de 8 martie 2022, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

 1.Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată 

în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare (PL-x nr.5/2022) 

2.Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată 

în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x nr.6/2022) 

3.Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.2/2022 privind 

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 precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr.43/2022) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România (PL-x nr.83/2022). 

5.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, 

Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru 

universități [COM(2022) 16] 

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 privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.5/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, abrogarea alin.(51) al art.294 din Legea nr.1/2011, în scopul 

eliminării dispoziţiei privind transformarea automată a contractului de muncă pe perioadă 

determinată, dintre o universitate şi un asistent universitar, în contract de muncă pe perioadă 

determinată. 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, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

2. La dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.6/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea art.289 din Legea nr.1/2011, în 
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scopul păstrării continuităţii actului didactic pe tot parcursul anului universitar, prin prelungirea 

contractului de muncă al cadrelor didactice universitare până la finalul anului universitar în care 

împlinesc vârsta de pensionare. 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, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

3.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.2/2022 privind 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 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr.74/2022) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv a formelor de sprijin 

pentru persoanele, angajaţi sau profesionişti, care vor intra sub măsura interzicerii, suspendării sau 

limitării activităților economice, ca urmare a răspândirii coronavirusului, precum şi suportarea din 

bugetul asigurărilor de şomaj, respectiv din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Solidarităţii 

Sociale, până la data de 31 martie 2022, a unei indemnizaţii de care beneficiază salariaţii, în cuantum 

de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 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 Buget care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

4.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind 

reglementarea activităţii de voluntariat în România (PL-x nr.83/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.78/2014, astfel încât 

persoanele care aleg să participe la activităţile de voluntariat să le poată desfăşură şi în cadrul 

întreprinderilor sociale de inserţie. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

negativ. 

5.La dezbaterea Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

Europene, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană 

pentru universități [COM(2022) 16], a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectivul 

prezentei Strategii europene pentru universități, respectiv se urmărește să fie sprijinite universitățile 

pentru a se adapta la condițiile în schimbare pentru a contribui la reziliența și redresarea Europei. 

Strategia trebuie să conducă la cooperarea transnațională și să dezvolte o dimensiune cu adevărat 

europeană în sectorul învățământului superior, bazată pe valori comune. Pentru a reuși, strategia 

europeană pentru universități necesită alinierea priorităților politice și a investițiilor la nivel 

european, național, regional și instituțional. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată a fost sesizată pentru examinarea fondului cu documentul nelegislativ pentru 

proiect de opinie, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Afaceri Europene care este sesizată 

în fond. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au 

hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil Comunicării 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - privind o strategie europeană pentru universități. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Calista Mara- Daniela-

vicepreşedinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi 

Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Coarnă Dumitru, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel, Rizea 

Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. A participat online: Dancă Ionel. Au absentat: 

Cambera Oana-Alexandra și Csep Eva-Andrea. 

 

PREŞEDINTE, 
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DAN TANASĂ 
Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


