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Parlamentul  României 

                                      
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/619/7 noiembrie 2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 7 noiembrie 2022 

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

7 noiembrie 2022, la orele 17.00, în ședință având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Propunere legislativă pentru completarea art.109 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind 

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

Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x nr.653/2022) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x nr.654/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a 

educaţiei fizice şi sportului (Pl-x nr.655/2022) 

4.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.657/2022)  

5.Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Pl-x nr.658/2022)  

6.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x nr.659/2022)  

7.Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea nr.115 din 19 mai 2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali (Pl-x nr.660/2022) 

8.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x nr.665/2022) 

9.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.95/2005 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, precum şi a altui act normativ (Pl-x nr.666/2022) 

10.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicat (Pl-x nr.667/2022) 

11.Propunere legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi modificarea 

art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (Pl-x nr.670/2022) 

12.Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuţilor 

(Pl-x nr.673/2022) 

13.Propunere legislativă privind 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 celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri (Pl-x nr.674/2022) 
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14.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Pl-x nr.675/2022) 

15.Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.676/2022) 

16.Proiect de Lege privind serviciul extern specializat în resurse umane şi salarizare (PL-x 

nr.677/2022) 

17.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.678/2022) 

18.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.679/2022) 

19.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.129/2022 

pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind 

stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 

modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr.681/2022) 

20.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(PL-

x nr.687/2022) 

21.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.688/2022) 

22.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor, pentru completarea art.18 alin.(1) din Legea 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru completarea art.5 din Legea nr.265/2008 

privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PL-x nr.692/2022) 

23.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x nr.693/2022) 

24.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.698/2022) 

25.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare(PL-x nr.699/2022) 

26.Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(1) din Legea nr.56/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva 

COVID-19 (PL-x nr.700/2022) 

27.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr.702/2022) 

28.Propunere legislativă privind unele măsuri pentru continuarea activităţii pe funcţii de 

execuţie de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare (Pl-x nr.703/2022) 

29.Propunere de Recomandare a Consiliul Uniunii Europene privind consolidarea prevenirii 

prin depistarea timpurie: O nouă abordare a UE privind screeningul pentru depistarea 

cancerului [COM(2022) 474] care înlocuiește Recomandarea 2003/878/CE. 

La primul punct al ordinii de zi s-a dezbătut Propunerea legislativă pentru completarea art.109 

din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente(Pl-x 

nr.653/2022). 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 

administrație publică și amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

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

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

completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali(Pl-x 

nr.654/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 
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avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. Membrii 

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

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

completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului(Pl-x nr.655/2022). 

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 și Comisia pentru învățământ care sunt 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ(Pl-

x nr.657/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma 

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

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

art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale(Pl-x nr.658/2022). 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 șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

(Pl-x nr.659/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma 

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

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

art.112 din Legea nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali(Pl-x 

nr.660/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma 

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

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

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (Pl-x nr.665/2022). 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 și familie 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 dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea şi 

modificarea Legii nr.95/2005 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a altui act 

normativ (Pl-x nr.666/2022). 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 și familie care sunt sesizate 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 completarea şi 

modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
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sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, republicat (Pl-x nr.667/2022). 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

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

La al unsprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 

227/2015 Codul Fiscal (Pl-x nr.670/2022). 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 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 dezbătută Propunerea legislativă privind 

acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuţilor (Pl-x nr.673/2022). 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 treisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă privind 

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 celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x nr.674/2022). 

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 paisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.675/2022). 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru sănătate și familie care este sesizată 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 pentru 

completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x nr.676/2022). 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al șaisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind serviciul 

extern specializat în resurse umane şi salarizare (PL-x nr.677/2022). 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 negativ. 

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

şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PL-x nr.678/2022). 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 optsprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PL-x nr.679/2022). 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 negativ. 
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La al nouăsprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de 

sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, 

pentru prelungirea unor termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii (PL-x nr.681/2022). 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 și familie care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

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

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

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(PL-x nr.687/2022). 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 învățământ care sunt sesizate în fond. În 

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

La al douăzeci și unulea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 

nr.688/2022). 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 

învățământ care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, amânarea 

dezbaterilor cu o săptămână. 

La al douăzeci și doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

pentru completarea art.18 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul şi pentru completarea art.5 din Legea nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei 

circulaţiei pe infrastructura rutieră (PL-x nr.692/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

transporturi și infrastructură, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 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 douăzeci și treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr.693/2022). 

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 douăzeci și patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului (PL-x nr.698/2022). 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 unanimitate, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

La al douăzeci și cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare(PL-x nr.699/2022). Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru învățământ, Comisia pentru drepturile omului și problemele minorităților naționale și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

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

La al douăzeci și șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.7 alin.(1) din Legea nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului 

medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19(PL-x nr.700/2022). Comisia 
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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 majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

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

modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr.702/2022). 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al douăzeci și optulea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă privind 

unele măsuri pentru continuarea activităţii pe funcţii de execuţie de către persoanele care 

îndeplinesc condiţiile de pensionare (Pl-x nr.703/2022). 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 douăzeci și nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea de Recomandare a 

Consiliul Uniunii Europene privind consolidarea prevenirii prin depistarea timpurie: O nouă 

abordare a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului [COM(2022) 474] care 

înlocuiește Recomandarea 2003/878/CE. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată cu documentul nelegislativ pentru examinarea fondului, proiectul de opinie 

urmând a fi trimis către Comisia pentru afaceri europene care este sesizată în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui proiect de opinie 

favorabil. 

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

vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi 

Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Cambera Oana-Alexandra, Dancă Ionel, Grosaru Andi-

Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia și 

Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Csep Eva-Andrea și Coarnă Dumitru  

 

 

PREŞEDINTE,   

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


