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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse                      Nr.4c-20/371/6 octombrie 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 6 octombrie 2021 

 

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

în data de 6 octombrie 2021, la orele 10.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al 

persoanei cu handicap grav şi asistent personal profesionist (PL-x nr.373/2021) 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională (Pl-

x nr.315/2021) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  (Pl-x nr.316/2021) 

4. Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educaţiei (Pl-x 

nr.317/2021) 

5.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.56/2021 pentru 

modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PL-x nr.383/2021) 

6.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.74/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale (PL-x nr.390/2021)  

7. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile 

specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PL-x nr.396/2021) 

8. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

(PL-x nr.397/2021) 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.398/2021) 

10. Proiect de lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic 

şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic (PL-x nr.401/2021) 

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

privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr.402/2021) 

 

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 unanimitate de 
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voturi. 

1. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal 

al persoanei cu handicap grav şi asistent personal profesionist (PL-x nr.373/2021) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea Legii nr.53/2003, 

precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul 

introducerii unei noi cauze de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa 

salariatului, respectiv a raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public, în cazul desfăşurării, 

pe bază de contract încheiat în condiţiile legii, a unei activităţi specifice în calitate de asistent 

maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal 

profesionist. 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 Administrație și Comisia 

Juridică care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, unanimitate, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

2. La dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 

naţională (Pl-x nr.315/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv modificarea Legii nr.1/2011. Iniţiativa legislativă vizează încadrarea de 

asistenţi sociali în unităţile de învăţământ în care numărul copiilor cu situaţie socio-economico 

dezavantajată este mai mare de 25%, precum şi asigurarea unui număr mai mare de asistenţi sociali 

în cadrul centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională. Totodată, se propune modificarea 

normelor referitoare la studiile necesare funcţiei de asistent social, în acord cu prevederile Legii 

nr.466/2004 privind Statutul asistentului social. 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. 

3. La dezbaterea Propunerii legislative privind pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.316/2021) a luat 

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

completarea Legii nr.1/2011. Prin iniţiativa legislativă este confirmată competenţa Ministerului 

Educaţiei de elaborare şi aprobare a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul tehnic şi 

profesional, care sunt completate cu dobândirea de competenţe antreprenoriale şi financiare de bază 

de către cei care frecventează această formă de învăţământ. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru 

Învățământ care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

4.  La dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri de informatizare în domeniul 

educaţiei (Pl-x nr.317/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, instituirea unor măsuri de informatizare în domeniul educaţiei. Potrivit expunerii de 

motive, iniţiativa vizează adoptarea Programului Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei, program 

suport pentru activităţile educaţionale faţă în faţă şi în sistem online, în scopul asigurării 

infrastructurii resurselor şi personalului de specialitate necesare implementării măsurilor de 

digitalizare a sistemului de învăţământ la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar. 

Programul Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei este structurat pe trei piloni: Platforma Naţională 

Educaţională, Proiectul „Conectivitate în şcoliˮ şi Planul de măsuri pentru transformarea digitală. De 

asemenea, iniţiativa legislativă vizează Proiectul „Educaţie pe tot parcursul vieţii‟, al cărui scop este 

înfiinţarea de centre comunitare de educaţie digitală pentru adulţi. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru 

Învățământ și Comisia pentru Tehnologia Informației care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

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

5. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 
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nr.56/2021 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

(PL-x nr.383/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea art.3 alin.(3) din Legea nr.61/1993, precum şi abrogarea alin.(4) al aceluiaşi articol. 

Proiectul vizează calendarul de majorare a cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, astfel: începând 

cu drepturile lunii ianuarie 2022, alocaţia de stat se stabileşte în cuantum de 486 lei pentru copiii cu 

vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, 243 lei pentru copiii cu 

vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi tinerii peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau 

profesionale, 486 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap. 

Totodată, începând cu drepturile lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se 

indexează anual, din oficiu, cu rata medie a inflaţiei. 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 favorabil. 

   6. La dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru 

modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale (PL-x nr. 

390/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, introducerea 

unor prevederi în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, în sensul 

evaluării stării de sănătate şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii, în etape de scurtă durată şi 

succesive, în vederea recuperării capacităţii de muncă a persoanei asigurate şi reinserţia socio-

profesională a acesteia. 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. 

7.La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind 

serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu 

tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PL-x nr.396/2021) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.2 cu un nou 

alineat, respectiv alin.(2), precum şi modificarea art.3 din Legea nr.151/2010. Intervenţiile legislative 

vizează, potrivit expunerii de motive, includerea unităţilor de servicii de sănătate conexe actului 

medical pentru persoane cu tulburări de spectru autist şi tulburări de sănătate mintală asociate, ca 

furnizoare de servicii conexe actului medical în categoria unităţilor în care pot fi prestate serviciile 

de natura celor reglementate de lege. Totodată se propune menţionarea expresă în aceeaşi categorie a 

unităţilor în care pot fi prestate servicii şi a structurilor publice sau private, furnizoare de servicii 

sociale, dat fiind că acestea se regăsesc exclusiv în normele de aplicare. Doamna deputat Mara 

Calista a luat cuvântul și a explicat votul împotrivă deoarece în prezent există un grup de lucru unde 

se dezbate acest subiect. Se dorește introducerea în cadrul profesiilor din România a profesiei de 

analist comportamental. 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 majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

8.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii (PL-x nr.397/2021) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea art.1 alin.(3) şi a art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993, în sensul acordării 

alocaţiei de stat pentru copii şi tinerilor care au împlinit 18 ani şi care urmează cursurile 

învăţământului special, până la terminarea acestora. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă care 
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este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

9.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.398/2021) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.415 alin.(3) şi (4) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul ca funcţionarii publici aleşi în organele de 

conducere ale organizaţiilor sindicale să aibă posibilitatea de a opta pentru una dintre cele două 

funcţii, fără a fi constrânşi de lege în acest sens, precum şi posibilitatea de a deţine simultan funcţia 

publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectării 

regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru 

Administrație, Comisia pentru Muncă și Comisia Juridică care sunt sesizate în fond. În urma 

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

10.La dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate 

Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic (PL-x nr.401/2021) 

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

art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009, precum şi completarea art.202 alin.(3) din 

Legea nr.69/2000. Proiectul vizează acordarea unor măsuri de sprijin financiar Comitetului Olimpic 

şi Sportiv Român, precum şi a Comitetului Naţional Paralimpic, în sensul identificării surselor de 

finanţare certe a acestor instituţii, în vederea susţinerii în mod adecvat a activităţii olimpice. Din 

partea Oficiului Național pentru Jocuri de noroc, a participat, în calitate de invitat, domnul secretar 

general Teodor Narcis Godeanu. Instituția este de acord cu textul proiectului de lege, doar că 

procedura de atribuire a premiilor trebuie să se facă prin bugetul de stat. Se va cominica un punct de 

vedere către comisiile raportoare. 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 

Tineret care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

11. 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.402/2021) a luat cuvântul domnul 

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

nr.263/2010, urmărindu-se extinderea 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 localităţile Craiova şi Işalniţa din judeţul Dolj, precum şi pe o 

rază de 8 km în jurul acestora. 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 favorabil. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Sandu Viorica-secretar, Enachi Raisa – secretar, Paraschiv Rodica și Rizea 

Cristina Camelia. Au participat online: Șerban Gianina-vicepreședinte, Calista Mara-Daniela, Csep 

Eva-Andrea, Cambera Oana-Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar         


