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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                 Nr.4c-20/137/5 mai 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 5 mai 2021 
 

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

în data de 5 mai 2021, la orele 15.30, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Pl-x nr.129/2021) 

2. Proiect de lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune (PL-x nr. 166/2021) 

3. Proiect de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 

începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x nr. 167/2021) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr.169/2021) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr.170/2021) 

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 completarea art.112 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011  (Pl-x nr. 129/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, respectiv completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, astfel încât, după 3 ani 

calendaristici de la închiderea unei şcoli, perioadă în care nu s-a desfăşurat niciun fel de activitate 

educaţională, destinaţia respectivei instituţii/unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se poate 

schimba fără avizul conform al Ministerului Educaţiei, în baza unei hotărâri de consiliu local din 

unitatea administrativ teritorială în cauză. Totodată, se propune ca, în cazul în care există din nou 

elevi pentru reluarea activităţii educaţionale, existând solicitări în acest sens, acelaşi consiliu local 

este obligat să reamenajeze şi să reducă imobilul la standarde necesare desfăşurării activităţii 

educaţionale, sau să asigure un alt spaţiu în acest sens, conform legislaţiei specifice şi criteriilor 

administrative care reglementează aceste aspecte. A luat cuvântul din partea inițiatorilor doamna 

deputat  Natalia Intotero care s-a referit la faptul că această propunere legislativă a fost depusă ca 

urmare a solicitărilor primarilor de orașe și comune din România. Mai ales în zona rurală s-a produs 

fenomenul depopulării, iar clădirile care au funcționat ca școli s-au degradat, pentru că, în lipsa 

copiilor care să învețe în localitățile respective, acestea au fost închise. Prin urmare, primarii au 

solicitat primirea de avize de schimbare a destinației de folosință necesare pentru comunități în 

cămine culturale, cămine de zi pentru persoane vulnerabile, cămine de bătrâni, biblioteci etc. 

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 învățământ și către Comisia pentru administrație care sunt 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

2. La dezbaterea Proiect de lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune (Pl-x nr. 

166/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(6) al art.15 din Legea nr.327/2006, în sensul 

eliminării discriminării privitoare la modalitatea de reportare a zilelor de concediu anual de odihnă 

neefectuate în anul în care s-a născut acest drept, de către personalul de probaţiune, în primul 

trimestru al anului următor. 

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

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

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

3. La dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 

România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (Pl-x nr. 

167/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 cu un nou articol, art.31, în sensul stabilirii unor drepturi şi 

pentru copiii celor care au fost victime din motive etnice ale regimurilor instaurate în România cu 

începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945. 

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 legislative pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr. 169/2021) a 

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

completarea Legii-cadru nr.153/2017. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează trecerea 

asistenţilor sociali pe acelaşi nivel de salarizare cu psihologii, în conformitate cu Anexa II, capitolul 

I, punctul 3, subpunctul 3.2, ambele categorii profesionale având acelaşi nivel de pregătire 

universitară, precum şi statut de profesii reglementate prin legi speciale, fiind profesii liberale.  

 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 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

  5. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr. 170/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010, în sensul extinderii categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei 

standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, cu persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în 

zone afectate de poluare, respectiv în localitatea Tulcea, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acesteia 

 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. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: Șerban Gianina-vicepreședinte, Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Paraschiv Rodica, Ungureanu 

Emanuel-Dumitru. Au participat online: Tanasă Dan – preşedinte, Cambera Oana-Alexandra, Calista 

Mara-Daniela, Csep Eva-Andrea, Rizea Cristina Camelia și Ilișanu Claudiu-Augustin. 

PREŞEDINTE,  

DAN TANASĂ 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar       
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