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Parlamentul  României 

                          
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/309/15 iunie 2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 15 iunie  2022 

  

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

on-line în data de 15 iunie 2022, la orele 9.00, în ședință având pe ordinea de zi următoarele 

proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022)  

2.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.65 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.250/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Pl-x nr.320/2022) 

4.Proiect de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi 

completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (PL-x nr.327/2022) 

5.Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna 

iunie (PL-x nr.332/2022) 

6.Proiect de Lege privind instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul oval (PL-x 

nr.333/2022) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul 

public de pensii (PL-x nr.334/2022) 

8.Proiect de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori şi salariaţi în 

situaţii de dificultate economică temporară, altele decât cele din perioada stării de 

urgenţă/asediu/alertă (PL-x nr.335/2022) 

9.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x nr.336/2022) 

10. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piaţa 

muncii din România (Pl-x nr.338/2022) 

La primul punct al ordinii de zi s-a dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022). 

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

urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină și imunități care este sesizată în fond. În 

urma discuțiilor, membrii Comisiei au hotărât, au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz negativ. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea şi 

modificarea art.65 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.250/2022). 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. 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.320/2022). Comisia pentru egalitatea de 
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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. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru aplicarea unor 

măsuri de sprijin pentru angajatori şi salariaţi în situaţii de dificultate economică temporară, 

altele decât cele din perioada stării de urgenţă/asediu/alertă (PL-x nr.335/2022). Comisia 

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

trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. În urma 

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

La al cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă (Pl-x nr.336/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și 

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

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

 Punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi s-au dezbătut înaintea celorlalte deoarece din partea 

inițiatorilor a participat, doamna deputat Violeta Alexandru care și-a susținut proiectele. Pentru 

dezbaterea punctelor 4, 5, 6, 7 și 10 de pe ordinea de zi nu a mai fost întrunit cvorumul pentru 

desfășurarea ședinței de comisie întrucât membrii titulari ai Comisiei pentru muncă și protecție 

socială nu au mai putut participa la ședința Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi deoarece trebuiau să se prezinte la cealaltă ședință organizată la aceeași oră. Prin urmare, 

restul inițiativelor legislative s-au amânat pentru dezbatere pentru o săptămână. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Calista Mara-Daniela-

vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa-secretar, Csep Eva-Andrea, Dancă 

Ionel, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și Rizea Cristina Camelia Au absentat: Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Sandu Viorica-secretar, Cambera Oana-Alexandra, Coarnă Dumitru, 

Ilișanu Claudiu-Augustin și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

 

PREŞEDINTE,   

 

Dan TANASĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


