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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                 Nr.4c-20/163/18 mai 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 18 mai 2021 

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

în data de 18 mai 2021, la orele 10.30, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii Educaţiei Naţionale nr.1 

din 2011, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr. 144/2021) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr. 149/2021) 

3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.20/2021 

privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul 

evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 

modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x nr. 187/2021) 

4. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 

Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - 

Lupeni - august 1977 nr.341/2004 (PL-x nr. 192/2021) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 privind 
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reglementarea activităţii de telemuncă (PL-x nr. 195/2021) 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul Penal (Pl-x nr. 198/2021) 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri (Pl-x nr. 199/2021) 

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 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr. 144/2021)  a luat 

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

completarea Legii nr.1/2011, în scopul înfiinţării disciplinei „Alimentaţie Sănătoasăˮ în învăţământul 

primar şi gimnazial. Această disciplină urmează a fi cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de 

învăţământ, fiind obligatorie pentru clasele I-IV şi pentru învăţământul gimnazial. 

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

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 unanimitate, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

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

naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr. 149/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul introducerii educaţiei 

financiare în învăţământul preuniversitar, alături de educaţia antreprenorială. 

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 aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 

în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
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pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 

modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x nr. 187/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2. Totodată, se preconizează abrogarea, începând cu 1 aprilie 2021, a art.251 alin.(3) şi 

(4) şi art.252 alin.(22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020. De asemenea, se 

urmăreşte modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, precum şi modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008.  

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 Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 

pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă 

din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 (PL-x nr. 192/2021) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare completarea Legii nr.341/2004 cu un două noi 

alineate, alin.(2) şi (3) art.82, prin care se stabilesc categoriile de persoane care nu beneficiază de 

prevederile respectivului act normativ, şi anume persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945-

1989 au deţinut cel puțin o demnitate sau o funcție de conducere în cadrul organelor de conducere la 

nivel local, regional sau naţional, ale Partidului Comunist Român, precum şi persoanele care sunt 

dovedite că în perioada 1945-1989 au deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în 

cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional, ale gărzilor patriotice. Având în 

vedere punctul de vedere al Serviciului juridic al Secretariatului de stat pentru recunoașterea 

meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, prin 

care nu se susține propunerea legislativă în forma adoptată de Senat, se solicită un aviz nefavorabil, 

chiar dacă principiul proiectului de lege este bun și ar fi trebui aplicat încă din anul 1990. 

 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 unanimitate, întocmirea unui 

aviz negativ. 

  5. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 

privind reglementarea activităţii de telemuncă (PL-x nr. 195/2021) a luat cuvântul domnul 
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preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.81/2018, în 

sensul simplificării şi adaptării legislaţiei la realităţile curente specifice activităţii de telemuncă. 

Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și avizul 

nefavorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ și avizul nefavorabil al Consiliului 

Economic și Social. 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. 

 6. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul Penal (PL-x nr. 198/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

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

răspunderii penale în cazul anumitor infracţiuni în care victimele sunt persoane minore. A participat, 

în calitate de invitat, doamna Mioara Istvan de la Ministerul Justiției care a prezentat faptul că 

Ministerul Justiției nu susține această propunere legislativă deoarece nu respectă normele de tehnică 

legislativă, iar pedepsele sunt prea severe. 

 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 și două abțineri, întocmirea unui aviz negativ. 

 7. La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x nr. 199/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv modificarea şi completarea Decretului-lege 

nr.118/1990. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative au ca scop să fie diminuate, într-o 

proporţie cât mai mare, în limita posibilităţilor, toate aspectele cu caracter discriminatoriu, care i-au 

afectat atât moral, cât şi material, pe cei îndreptăţiţi să beneficieze de prevederile acestui decret-lege. 

 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: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Sandu Viorica–secretar, Paraschiv Rodica, 

Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia. Au participat online: Calista Mara-Daniela, 

Csep Eva-Andrea, Cambera Oana-Alexandra și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

PREŞEDINTE,  
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DAN TANASĂ 
 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


