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Parlamentul  României 

                                   
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București,    

Nr. 4c-20/42bis/8.02.2023 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 8 februarie 2022 

  

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a desfăşurat lucrările în şedinţa 

din ziua de 8 februarie 2023, orele 9.30, având următoarea ordine de zi, aceasta fiind aprobată cu 

unanimitate de voturi:  
1.Propunere legislativă pentru reducerea poverii fiscale pe muncă (Pl-x nr.740/2022) 

2.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 

(Pl-x nr.724/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Pl-x nr.745/2022) 

4.Proiect de Lege pentru modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273 /2004 privind procedura 

adopţiei  (PL-x nr.775/2022) 

5.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.162/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.245/2020 privind efectuarea unui test de proporţionalitate 

anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii(PL-x nr.780/2022) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii 

(Pl-x nr.785/2022) 

7.Propunere legislativă pentru completarea art.467 din Codul administrativ (Pl-x 

nr.788/2022) 

8.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Pl-x nr.790/2022) 

9. Propunere legislativă privind personalul Curţii Constituţionale(Pl-x nr.793/2022) 

10.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în direcția realizării 

Spațiului european al educației [COM(2022) 700]  

La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru reducerea poverii 

fiscale pe muncă (Pl-x nr.740/2022). 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 muncă și protecție socială 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 completarea 

Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x nr.724/2022). 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 apărare, ordine publică și siguranță națională care sunt 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 
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La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Pl-x 

nr.745/2022). 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 negativ. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea art.50 

alin.(1) din Legea nr.273 /2004 privind procedura adopţiei  (PL-x nr.775/2022). 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. Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.162/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.245/2020 privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi 

reglementări referitoare la profesii (PL-x nr.780/2022). 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, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (Pl-x nr.785/2022). 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 șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea 

art.467 din Codul administrativ (Pl-x nr.788/2022). 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 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 optulea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate (Pl-x nr.790/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională și Comisia pentru politică externă care sunt sesizate în fond. În urma 

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

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

Curţii Constituţionale (Pl-x nr.793/2022). 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 muncă și protecție socială 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 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind 

progresele înregistrate în direcția realizării Spațiului european al educației [COM(2022) 700]. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru proiect de opinie, 



3 

 

acesta 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, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte,  

Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Csep Eva-Andrea, Dancă Ionel, Grosaru Andi-

Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica și Plăiașu Gabriel. Au absentat: Cambera 

Oana-Alexandra, Coarnă Dumitru, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


