
1 

 

Parlamentul  României 

                                      
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/329/22 iunie 2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 22 iunie  2022 

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în sistem 

mixt (fizic și on-line) în data de 22 iunie 2022, la orele 9.00, având pe ordinea de zi următoarele 

proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1.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) 

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

iunie(PL-x nr.332/2022) 

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

nr.333/2022) 

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

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

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

muncii din România(Pl-x nr.338/2022) 

6.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2022 pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul străinilor(PL-x nr.346/2022) 

7.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind 

unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate 

în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din 

fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia(PL-x 

nr.348/2022) 

8.Proiect de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii 

financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(PL-x 

nr.350/2022) 

9.Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru 

instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea 

prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19(PL-x nr.353/2022) 

10.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal(Pl-x nr.357/2022) 

11.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea 

profesiei de bonă(PL-x nr.359/2022) 

12.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei(PL-x 

nr.360/2022) 

13. Proiect de Lege pentru completarea art. 12 lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate(PL-x 

nr.361/2022) 

14. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii(PL-x nr.362/2022) 

15. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii ucraineni 

proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina(Pl-x nr.366/2022)  
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La primul punct al ordinii de zi s-a dezbătut Proiectul 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). 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 și Comisia pentru politică economică și privatizare care sunt sesizate în fond. În urma 

discuțiilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind instituirea Zilei 

Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie (PL-x nr.332/2022). Comisia pentru 

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

către Comisia pentru tineret și sport care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

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

La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind instituirea Zilei 

naţionale a sportului cu balonul oval (PL-x nr.333/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

tineret și sport care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea art.151 

alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (PL-x nr.334/2022). 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. 

La al cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă privind instituirea 

unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piaţa muncii din România (Pl-x nr.338/2022). 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru tineret și sport care este sesizată în fond. În urma 

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

La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în 

domeniul străinilor (PL-x nr.346/2022). 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, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru 

acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare 

materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe 

nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x nr.348/2022). 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 și Comisia pentru buget, finanțe și bănci care 

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

unui aviz favorabil. 

La al optulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind supravegherea 

prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative(PL-x nr.350/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

și bănci și Comisia pentru politică economică și privatizare care sunt sesizate în fond. În urma 

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

La al nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind valorificarea 

adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe 

perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de 
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COVID-19(PL-x nr.353/2022). 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 dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 

nr.357/2022). 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 dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 

La al unsprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă(PL-x nr.359/2022). 

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. 

La al doisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea 

Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei (PL-x nr.360/2022). 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 și Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în 

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

favorabil. 

La al treisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea 

art. 12 lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate(PL-x nr.361/2022). 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 și Comisia pentru sănătate care sunt sesizate în fond. În urma 

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

La al paisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(PL-x nr.362/20222). 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 și Comisia pentru sănătate și familie care sunt 

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

aviz favorabil. 

La al cincisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă privind 

instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii ucraineni proveniţi din zona de conflict 

armat din Ucraina(Pl-x nr.366/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

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

Carmen-vicepreşedinte,Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa-secretar, Dancă Ionel, Grosaru 

Andi-Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu 

Emanuel-Dumitru. A participat on-line: Cambera Oana-Alexandra. Au absentat: Calista Mara-

Daniela-vicepreşedinte, Sandu Viorica-secretar, Csep Eva-Andrea, Coarnă Dumitru și Paraschiv 

Rodica. 

PREŞEDINTE,   

Dan TANASĂ 
Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


