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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr.4c-20/309/7 septembrie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 7 septembrie 2021 

 

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

în data de 7 septembrie 2021, la orele 16.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 

naţională (Pl-x nr. 228/2021) 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x nr. 

229/2021) 

3. Proiect de lege pentru modificarea alin.(11) şi (12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 286/2021) 

4. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x nr. 289/2021) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (Pl-x nr. 290/2021) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei (Pl-x nr. 291/2021) 

7. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x nr. 293/2021) 

8. Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL-x nr. 294/2021) 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea ”Legii nr.263 din 16 decembrie 

2010 privind sistemul unitar de pensii publice” (Pl-x nr. 295/2021) 

10. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x nr. 298/2021) 

11. Proiect de lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (PL-x nr. 299/2021) 

12. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara 

teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor 

celui decedat (PL-x nr. 300/2021) 

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, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi. 
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1. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 

privind educaţia naţională (Pl-x nr. 228/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare completarea Legii nr.1/2011, în scopul promovării încadrării în câmpul 

muncii a persoanelor cu handicap şi în sistemul de învăţământ, urmărindu-se asigurarea autonomiei 

adecvate, a accesului la locul de muncă, precum şi menţinerea în viaţa activă a acestor persoane. 

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 Muncă care sunt sesizate în 

fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

2. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale (Pl-x nr. 229/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv completarea Legii nr.1/2011. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, 

crearea unor activităţi şi evenimente pentru popularizarea ştiinţei, statul dispunând, în acest fel, de un 

instrument în plus pentru promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, accesibilizarea universului 

ştiinţific. 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 Știință 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 modificarea art.29 alin.(11) şi (12) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 286/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea alin.(11) şi (12) ale art.29 din Legea 

nr.263/2010, în sensul menţinerii avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite al 

căror termen de valabilitate este data de 1 septembrie 2021, până la data de 1 septembrie 2023, dată 

până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă. De asemenea, este vizată 

reglementarea perioadei cuprinse între data de 1 septembrie 2021 şi data de 1 septembrie 2023, ca 

stagiu de cotizare pentru condiţii deosebite de muncă, precum şi stabilirea cotei de contribuţie 

datorată de angajatori. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

4. La dezbaterea Propunerii legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 

nr. 289/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, introducerea 

în cuprinsul art.4 din Legea nr.55/2020, a unui alineat prin care să se prevadă că măsurile care 

vizează restrângerea unor drepturi sau a unor libertăţi fundamentale pot fi dispuse doar pentru o 

perioadă maximă de 90 de zile de la instituirea stării de alertă. Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

5. La dezbaterea Propunerii legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr. 290/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.18 lit.a) şi a art.55 alin.(1) lit.a) din Legea 

nr.263/2010, urmărindu-se atât modificarea perioadei suplimentare la vechimea în muncă, ce 

constituie stagiu de cotizare în condiţii normale, pentru activitatea desfăşurată în condiţii de muncă 

deosebite, cât si reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagii de 

cotizare în aceste condiţii. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

   6. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (Pl-x nr. 291/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.75/2005, în vederea includerii celor cinci organizaţii reprezentative ale 

studenţilor români în procesul de asigurare a calităţii învăţământului superior, având în vedere 

dinamica academică actuală şi standardele de accesibilitate şi incluziune întâlnite în Uniunea 

Europeană. 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 Tineret care sunt 

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

amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 

   7. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x nr. 293/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea 

art.78 alin.(3) din Legea nr.448/2006. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa are în vedere 

direcţionarea sumelor plătite de către angajatorii care nu au angajat cel puţin 4% persoane cu 

dizabilităţi din totalul angajaţilor, către un fond specific, gestionat prin bugetul asigurărilor de şomaj, 

realizat prin evidenţierea separată a sumelor astfel încasate, pentru a fi utilizate doar pentru 

politici/programe de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, se pot propune programe de 

integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi dar şi proiecte de stimulare a mediului de afaceri 

in vederea angajării acestora. Fondul va fi gestionat de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 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. 

   8. La dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 294/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare, respectiv completarea art.109 din Legea nr.263/2010, în sensul 

instituirii posibilităţii transmiterii de către Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), la cerere, în 

format electronic, pe e-mail sau în contul online deschis în portalul CNPP, a documentului de 

informare cu privire la sumele plătite beneficiarilor care au optat pentru plata în cont curent sau cont 

de card. 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

   9. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea ”Legii nr.263 din 16 

decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice” (Pl-x nr. 295/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea Legii nr.263/2010, 

urmărindu-se, potrivit expunerii de motive, introducerea unei noi categorii de pensie, pensia 

moştenită, care să se plătească în procent de 100% pentru moştenitorii legali ai unei persoane din 

momentul decesului acesteia, conform dispoziţiilor referitoare la moştenire prevăzute în Codul civil. 

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. 

   10. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x nr. 298/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea Legii 

nr.448/2006, urmărindu-se prevederea mai clară a obligaţiei comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, de a stabili termenul permanent de valabilitate pentru certificatul eliberat 

persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice 

într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, fără a fi necesară prezentarea 

acestora la reevaluări periodice. 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. 
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   11. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x nr. 299/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, respectiv modificarea art.671 alin (11) din Legea nr.69/2000, astfel încât 

participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la alin.(1) să poată încheia cu structurile sportive, după 

caz, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, în condiţiile legii. 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Tineret care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

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

12. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe 

teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei 

acestuia şi urmaşilor celui decedat (PL-x nr. 300/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.168/2020. Iniţiativa vizează eliminarea 

condiţiei ca succesorii să realizeze venituri lunare mai mici de 50% din câştigul salarial mediu brut, 

urmaşii beneficiind de dreptul la indemnizaţie, fără ca acesta să fie restricţionat de nivelul veniturilor 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Apărare 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. Au participat online: Csep Eva-Andrea, Cambera Oana-Alexandra, Ilișanu 

Claudiu-Augustin, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat:  Calista 

Mara-Daniela. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


