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Parlamentul  României 

                                   
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București,    

Nr. 4c-20/472/16.11.2021 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 16 noiembrie 2021 

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

online în şedinţă în ziua de 16 noiembrie 2021, orele 13.00, având următoarea ordine de zi, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi:  
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) 

La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut 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 
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grijă pentru copii" (PL-x nr.552/2021). 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. 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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. 

La al cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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. 

La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut 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). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis Comisia pentru Muncă care este 

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

întocmirea unui aviz negativ. 

La al șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul 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). 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 Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa – secretar, Sandu Viorica-

secretar, Calista Mara-Daniela,  Csep Eva-Andrea, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-

Dumitru. Au participat online: Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia. A absentat: 

Cambera Oana-Alexandra. 

PREŞEDINTE,  

Dan TANASĂ 


