
 

 

 

 

1 

 

                                                                            

   

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/308/15 iunie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 15 iunie 2022 

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

15 iunie 2022, la orele 9.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022)  

2.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.65 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.250/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr.320/2022) 

4.Proiect de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 privind societăţile 

şi completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (PL-x nr.327/2022) 

5.Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna 

iunie (PL-x nr.332/2022) 

6.Proiect de Lege privind instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul oval (PL-x 

nr.333/2022) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind 

sistemul public de pensii (PL-x nr.334/2022) 

8.Proiect de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori şi salariaţi în 

situaţii de dificultate economică temporară, altele decât cele din perioada stării de 

urgenţă/asediu/alertă (PL-x nr.335/2022) 

9.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x nr.336/2022) 

10. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe 

piaţa muncii din România (Pl-x nr.338/2022) 

Şedinţa desfășurată în format 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 în 

unanimitate. 

1.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.208/2015, în 

sensul stabilirii unor reguli de alcătuire a listelor de candidaţi propuse de partidele politice, astfel 

încât să se asigure o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cele două Camere ale 

Parlamentului. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină și imunități care este sesizată 
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în fond. În urma discuțiilor, membrii Comisiei au hotărât, au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 

2.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea şi modificarea art.65 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.250/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, completarea art.65 din Legea nr.1/2011, cu un nou alineat, alin.(6)6, în 

sensul ca, pentru disciplina Biologie – Anatomia şi fiziologia omului, atât în învăţământul gimnazial, 

cât şi cel liceal, programa şcolară să cuprindă şi noţiuni de prim-ajutor. Activităţile practice se vor 

desfăşura în colaborare cu specialişti din domeniul sănătăţii, pe baza unui parteneriat încheiat între 

unitatea de învăţământ şi o instituţie de profil. 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 Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.320/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare,completarea art.124 şi art.219 din Legea nr.1/2011, în sensul publicării de către 

universităţi pe site-ul propriu, a unor acte juridice şi informaţii (deciziile şi hotărârile Senatului 

universitar, Consiliului de administraţie, Comisiei de etică universitară, componenţa tuturor 

structurilor decizionale, executive şi consultative, împreună cu datele publice de contact ale 

membrilor lor etc.). De asemenea, se propune ca, pe site-urile universităţilor să fie publicate anual 

datele care stau la baza alocării finanţării de bază, complementare şi suplimentare şi sumele alocate 

pe fiecare universitate din fondul de dezvoltare instituţională şi din fondul de situaţii speciale. 

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. 

4. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru 

angajatori şi salariaţi în situaţii de dificultate economică temporară, altele decât cele din 

perioada stării de urgenţă/asediu/alertă (PL-x nr.335/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, stabilirea unor măsuri de sprijin pentru angajatori şi salariaţi în 

situaţii de criză, altele decât cele din perioada stării de urgenţă/asediu/alertă. Potrivit expunerii de 

motive, iniţiativa vizează extinderea aplicării mecanismului timpului de muncă redus în situaţii de 

criză, altele decât starea de urgenţă/alertă/asediu. Starea de criză ar urma să fie recunoscută de către 

ministrul muncii şi solidarităţii sociale împreună cu ministrul de resort (din domeniul afectat) printr-

un ordin comun. Totodată, prin starea de criză se înţelege reducerea semnificativă a activităţii, 

respectând simultan următoarele condiţii: este temporară, este inevitabilă şi afectează cel puţin 10% 

dintre angajaţii unei companii. În cazul unei situaţii de criză, angajatorul va putea reduce timpul de 

muncă cu cel mult 80% din durata normală (zilnică, săptămânală sau lunară). Statul va suporta 75% 

din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru (indemnizaţie pentru 

timp de muncă redus). Angajatorii vor suporta indemnizaţia urmând să deconteze sumele prin 

solicitare către agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă. Din partea inițiatorilor a luat 

cuvântul doamna deputat Violeta Alexandru care a susținut adoptarea unui aviz favorabil pentru 

proiectul de lege întrucât și-a însușit observațiile Consiliului Legislativ. Acest mecanism de timp de 

lucru redus trebuie reglementat printr-o legislație cadru, nu prin ordonanță de urgență a guvernului. 

Având în vedere experiența altor țări europene, precum Germania sau Austria, acest mecanism se 

declanșează pe o situație de dificultate și se acordă pe o perioadă limitată de timp, în funcție de 

situația economică existentă. 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 majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 
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nr.336/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

şi completarea Legii 76/2002, cu o nouă secţiune, prin care să se extindă aria de sprijin către 

grupurile vulnerabile angajate în întreprinderi sociale de inserţie, asigurând un sprijin sub formă de 

subvenţii pentru toate categoriile de lucrători vulnerabili, fără discriminare. Astfel, se propune ca 

angajatorii care deţin statut de întreprindere socială de inserţie şi încadrează persoane din grup 

vulnerabil, să beneficieze lunar, timp de 3 ani. Din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă 

egală cu salariul de bază stabilit la data angajării persoanei din grup vulnerabil, dar nu mai mult de 

patru ori valoarea indicatorului social de referinţă (2000 lei), pe durata contractului de solidaritate 

(minim un an, maxim 3 ani). Din partea inițiatorilor a luat cuvântul doamna deputat Violeta 

Alexandru care a susținut adoptarea unui aviz favorabil pentru proiectul de lege deoarece vizează 

extinderea adoptării unor măsuri active pentru angajatori care au categorii de lucrători vulnerabili 

întrucât există fonduri europene care pot fi accesate de către AJOFM-uri. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

Punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi s-au dezbătut înaintea celorlalte deoarece din partea 

inițiatorilor a participat, doamna deputat Violeta Alexandru care și-a susținut proiectele. Pentru 

dezbaterea punctelor 4, 5, 6, 7 și 10 de pe ordinea de zi nu a mai fost întrunit cvorumul pentru 

desfășurarea ședinței de comisie întrucât membrii titulari ai Comisiei pentru muncă și protecție 

socială nu au mai putut participa la ședința Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi deoarece trebuiau să se prezinte la cealaltă ședință organizată la aceeași oră. Prin urmare, 

restul inițiativelor legislative s-au amânat pentru dezbatere pentru o săptămână. 

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

vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa-secretar, Csep Eva-Andrea, Dancă 

Ionel, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și Rizea Cristina Camelia Au absentat: Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Sandu Viorica-secretar, Cambera Oana-Alexandra, Coarnă Dumitru, Ilișanu 

Claudiu-Augustin și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar     

     


