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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                 Nr.4c-20/120  /20 aprilie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 20 aprilie 2021 
 

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

în data de 20 aprilie 2021, la orele 15.30, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr. 80/2021) 

2. Propunere legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Pl-x nr. 

126/2021) 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 

(Pl-x nr. 147/2021) 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 

privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 

pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PL-x nr. 151/2021) 

5. Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 

condominiilor (PL-x nr. 152/2021) 

6. Proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 

nr. 153/2021) 

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 majoritate de 

voturi.  

1. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr. 80/2021)  a luat cuvântul domnul preşedinte şi a menționat faptul că în 

data de 16 martie  a fost prezentată propunerea în Biroul Permanent al Camerei Deputaților și,  având 

în vedere solicitarea comună de desesizare a Comisiei pentru învățământ și a Comisiei pentru muncă 

și protecție socială, Biroul permanent a constatat că, în materia reglementată de această inițiativă 

legislativă, Camera Deputaților este Cameră decizională, prin urmare la data de 17.03.2021 

procedura legislativă  a încetat și a fost transmisă către Senat. 

2. La dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi (Pl-x nr. 126/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.5 din Legea 



 

 

 

 

2 

 

nr.8/2016, în sensul introducerii unei prevederi referitoare la exercitarea atribuţiilor preşedintelui 

Consiliului de monitorizare de către vicepreşedintele acestui Consiliu, până la numirea unui nou 

preşedinte, în situaţia în care preşedintele Consiliului de monitorizare a fost revocat sau eliberat din 

funcţie. A luat cuvântul doamna deputat Mara Calista și s-a referit șa faptul că raportul de activitate 

al Consiliului de monitorizare a fost respins de către Senat aflat în subordinea acestuia, deci până se 

desemnează o persoană care să-și asume responsabilitatea, respectiv un vicepreședinte, instituția 

trebuie să funcționeze, de aceea se solicită un aviz favorabil.  

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și către Comisia pentru drepturile omului, care sunt 

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

aviz favorabil. 

3. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii (Pl-x nr. 147/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare completarea art.164 din Legea nr.53/2003, cu un nou alineat, alin.(21), urmărindu-se 

reglementarea creşterii, în tranşe anuale egale, a salariului de bază minim pe ţară, garantat în plată, 

începând cu data de 1 ianuarie 2021, astfel încât până la data de 31 decembrie 2024, acesta să 

reprezinte 60% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat. Totodată, se preconizează ca, începând cu anul 2025, salariul minim brut pe ţară să 

fie actualizat anual, în scopul menţinerii raportului de 60% dintre salariul minim brut pe ţară şi 

salariul mediu brut din luna decembrie a anului precedent, utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat. A luat cuvântul doamna deputat Carmen Holban  și s-a referit la faptul că 

trebuie luată măsura creșterii salariului minim și corelarea cu salariul mediu brut pentru ca românii 

să nu mai plece din România să lucreze în străinătate. Doamna deputat Mara Calista s-a referit la 

faptul că salariul minim se reglementează prin hotărâre de Guvern, în urma dezbaterilor în Consiliul 

tripartit. Din punct de vedere economic trebuie să avem o evaluare economică anual, mediul privat 

are nevoie de predictibilitate în condițiile economice și pandemice actuale. Doamna deputat Csep 

Eva-Andrea s-a referit la faptul că este necesară o dezbatere amplă cu mediul public și privat 

deoarece din cei 1,2 milioane de salariați din România care sunt plătiți cu salariul minim pe 

economie, 300.000 sunt salariați la stat, iar restul în mediul privat. 

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 7 voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

    4. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 

europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

(PL-x nr. 151/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare 
modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020. Intervenţiile 

legislative vizează posibilitatea ca stimulentul de risc să fie acordat şi altor categorii de personal 

medical, pentru a nu se crea discriminări, propunându-se reglementarea expresă ca aceste categorii 

de persoane, prevăzute la art.8 alin.(1), să beneficieze de un singur stimulent lunar, chiar dacă îşi 

desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare sau cabinete medicale. De asemenea, 

se urmăreşte clarificarea noţiunii de „pacient suspectˮ şi instituirea normei conform căreia, pentru 

punerea în aplicare a prevederilor art.8, să se elaboreze norme metodologice aprobate prin ordin al 

preşedintelui CNAS. A luat cuvântul doamna deputat Carmen Holban  și s-a referit la faptul 

cătrebuie să fie acordat acest stimulent pentru cei care intră în contact cu pacienții bolnavi de 

COVID-19, inclusiv farmaciștilor care vor trebui să facă teste în farmacii.  

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget și către Comisia pentru muncă, care sunt 
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sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

  5. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea 

nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor (PL-x nr. 152/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare completarea art.82 din Legea nr.196/2018, cu un nou alineat, alin.(6), în 

sensul exceptării copiilor, până la împlinirea vârstei de 3 ani, de la plata cheltuielilor repartizate după 

numărul de persoane. A luat cuvântul doamna deputat Carmen Holban  și s-a referit la faptul că ar 

trebui să fie crescute alocațiile pentru copii fiindcă pentru copii care locuiesc la case și nu la bloc nu 

se acordă aceste beneficii, deci nu este un tratament egal pentru copii mai mici de 3 ani. 

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

acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică și către Comisia pentru administrație, 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 modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x nr. 153/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.286/2009, în sensul stabilirii 

caracterului imprescriptibil al răspunderii penale pentru anumite infracţiuni de trafic şi exploatare a 

persoanelor vulnerabile, prevăzute la art.209, 210, 211 şi 213 din Codul penal, pentru infracţiunile de 

agresiune sexuală (art.219 din Codul penal), tortură (art.282 din Codul penal), precum şi de 

pornografie infantilă (art.374 din Codul penal). De asemenea, se preconizează majorarea pedepsei 

pentru infracţiunea de nedenunţare, prevăzută la art.266 alin.(1) din Codul penal, precum şi 

completarea respectivului articol cu un nou alineat, care să prevadă incriminarea nedenunţării 

infracţiunilor de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile sau a infracţiunilor contra libertăţii şi 

integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor sau care au avut ca urmare moartea unui minor. 

 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. 

 

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi Raisa–secretar, Sandu Viorica–

secretar, Calista Mara-Daniela, Csep Eva-Andrea, Ilișanu Claudiu-Augustin. Au participat online: 

Cambera Oana-Alexandra, Rizea Cristina Camelia, Paraschiv Rodica, și Ungureanu Emanuel-

Dumitru. 

 

 

PREŞEDINTE,  

 

DAN TANASĂ 

 

  

 

 

 

 
Întocmit,  

Simona Șerban, consilier parlamentar          


