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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr.4c-20/413/26 octombrie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 26 octombrie 2021 

 

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

în data de 26 octombrie 2021, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 

nr.329/2021) 

2.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia (PL-x nr. 430/2021) 

3.Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educaţie timpurie, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Pl-x nr. 432/2021).  

4.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x nr. 438/2021) 

5.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x nr. 

440/2021) 

6.Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii (PL-x nr. 448/2021) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (PL-x nr. 450/2021) 

8.Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr. 451/2021) 

9.Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua 

Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer (PL-x nr. 454/2021) 

10.Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL-x nr. 455/2021) 

11.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea anexei VI a Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr.457/2021) 

      12.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea nr.53/2003 

privind Codul muncii (Pl-x nr.458/2021) 

      13.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea 

natalităţii prin deduceri personale din venituri salariale (Pl-x nr.459/2021) 
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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 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

(Pl-x nr.329/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

respectiv modificarea art.23 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, în sensul instituirii 

normei conform căreia, unul dintre membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, 

trebuie să fie un reprezentat al Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Comisia pentru 

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

către Comisia pentru Drepturile Omului și Comisia Juridică care sunt sesizate în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o 

săptămână. 

2. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 

privind cinematografia (PL-x nr.430/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.504/2002, în scopul transpunerii în 

legislaţia naţională a Directivei (UE) 1808/2018 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 

noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii 

stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la 

furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), 

având în vedere evoluţia realităţilor pieţei. De asemenea, proiectul vizează modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005, în scopul colectării unei contribuţii lunare de 3% din 

preţul operelor audiovizuale descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisii de date, 

inclusiv prin internet sau telefonie, precum şi al completării listei contribuţiilor la Fondul 

cinematografic cu o contribuţie de 4% din veniturile obţinute din tranzacţii unice sau sub formă de 

abonament, de către furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, pentru vizionarea de opere 

audiovizuale prin intermediul serviciilor de transmisie de date prin internet sau telefonie. Comisia 

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

trimis către Comisia pentru Cultură  și Comisia pentru Tehnologia Informației care sunt sesizate în 

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

negativ. 

3. La dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de asistent în educaţie 

timpurie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr. 

432/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv 

instituirea profesiei de asistent în educaţie timpurie în România pentru asigurarea serviciilor 

specializate de educaţie a copilului ante-preşcolar şi preşcolar, precum şi modificarea unor acte 

normative, respectiv a Legii nr.1/2011 şi a Legii nr.227/2015. Din partea inițiatorilor, al luat cuvântul 

domnul deputat USR, Alin-Gabriel Apostol care a dorit să sublinieze faptul că România este pe 

ultimul loc în Uniunea Europeană referitor la numărul de creșe la nivel național, adică 355. Prin 

PNRR se vor construi încă 111 până în anul 2026. Un asistent în educația timpurie trebuie să fie 

pregătit de Ministerul Educației astfel încât să poată lua în grijă până la 5 copii. În Franța asistenții 

maternali ocupă 30% din educația timpurie. În România poate fi implementat cu succes acest model 

în mediul rural unde sunt sate care au doar 1-2 copii care nu frecventează nici o formă de educație. 

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 Învățământ 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 şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 438/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 
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prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile 

legislative vizează, potrivit expunerii de motive, introducerea furnizorilor de servicii de sănătate 

conexe actului medical pentru persoane cu tulburări de spectru autist şi tulburări de sănătate mintală 

asociate în categoria unităţilor de specialitate prin intermediul cărora se implementează programele 

naţionale de sănătate şi care pot încheia contracte 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. 

5. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (PL-x nr.440/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în scopul 

extinderii categoriilor de riscuri asigurate, prin stabilirea unor drepturi pentru asiguraţii care îngrijesc 

un pacient cu afecţiuni oncologice, în mod similar cazului în care îngrijesc un copil bolnav. 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 pentru completarea art.6 din Legea nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii (PL-x nr. 448/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se, pe de o parte, 

reglementarea depunerii cererii de acordare a alocaţiei de stat pentru copii concomitent cu 

îndeplinirea procedurii de declarare a naşterii copilului. 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 art.6 alin.(9) din Legea educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x nr. 450/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea alin.(9) al art.6 din Legea nr.69/2000, în vederea deschiderii 

către publicul larg a bazelor sportive ce aparţin unităţilor de învăţământ şi a cluburilor sportive 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Tineret 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 Anexei nr.II la Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr. 451/2021) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea unor prevederi 

cuprinse în Capitolul I din Anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017, în scopul creşterii salariului de 

bază şi a coeficientului de salarizare ale asistentului maternal profesionist. 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 Proiectului de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie 

ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer (PL-x nr. 454/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, declararea primei zile de duminică din luna iunie 

ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer. Potrivit proiectului, prin supravieţuitori de cancer, se 

înţeleg persoanele care nu mai prezintă boala după încheierea tratamentului, persoanele care primesc 

în continuare tratament pentru a reduce riscul de recidivă a cancerului şi persoanele care au boala sub 

control, au puţine simptome şi care primesc tratament pentru a gestiona cancerul ca boală cronică. 

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

10.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 455/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, completarea art.106 din Legea nr.263/2010, cu un nou alineat, 

alin.(5), urmărindu-se instituirea, pentru casele teritoriale de pensii, a obligaţiei de a comunica o 

informare, în termenul prevăzut la art.106 alin.(4), cu privire la emiterea deciziei de pensionare 

pentru limită de vârstă, pentru pensionarea anticipată sau anticipată parţial ori pentru invaliditate, 

angajatorului persoanei pentru care a fost emisă respectiva decizie. 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. 

11.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea anexei VI a Legii-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 

nr.457/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

anexei nr.VI a Legii nr.153/2017, în sensul completării art.19 cu un nou alineat, alin.(2) şi a abrogării 

alin.(8) al art.65, urmărindu-se acordarea compensaţiei de 10% din salariul de bază, personalului care 

îşi desfăşoară activitatea în compartimentele speciale din ministere şi alte organe centrale. 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 negativ. 

12.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea 

nr.53/2003 privind Codul muncii (PL-x nr. 458/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea art.34 din Legea nr.53/2003, în sensul 

ca registrul de evidenţă a salariaţilor să fie accesibil online pentru salariaţi/foştii salariaţi, cu privire 

la datele proprii. 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, amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. 

13.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin 

încurajarea natalităţii prin deduceri personale din venituri salariale (PL-x nr. 459/2021) a luat 

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

art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit expunerii de motive, soluţiile legislative 

preconizate au în vedere adoptarea unor măsuri care vor conduce la asigurarea unui climat social mai 

echitabil, mai favorabil dezvoltării economice, printr-o impozitare în raport cu venitul per membru 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget 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, Enachi Raisa – secretar, Sandu Viorica-

secretar, Paraschiv Rodica și Rizea Cristina Camelia. Au participat online: Ilișanu Claudiu-Augustin 

și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, 

Csep Eva-Andrea. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


