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Parlamentul  României 

                                 
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București, 15.02.2023    

Nr. 4c-20/69 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 15 februarie 2022 

  

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

din ziua de 15 februarie 2023, orele 9.00, având următoarea ordine de zi, aceasta fiind aprobată cu 

unanimitate de voturi:  
1.Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

salarizarea personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (PL-x nr.10/2023) 

2.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 

privind transporturile rutiere (PL-x nr.12/2023) 

3.Propunere legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr.16/2023) 

4.Propunere legislativă pentru modificarea 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.17/2023) 

5.Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din Legea nr.208/2015 privind 

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

Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x nr.18/2023) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 republicată, pentru alegerea 

Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.19/2023) 

7.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 republicată, privind organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x nr.20/2023) 

8.Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Legea nr. 115/2015 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.21/2023) 

9.Proiect de Lege pentru modificarea Legii 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (PL-x nr.25/2023) 

10.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.164/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x nr.39/2023) 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.165/2022 

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

nr.40/2023) 

12.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.166/2022 

privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile 

pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile 

(PL-x nr.41/2023) 

13.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.174/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private (PL-x 

nr.45/2023) 

14.Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr. I a Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.48/2023) 

15.Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor 

contravenţionale aplicate în temeiul Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x nr.51/2023) 

La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură (PL-x nr.10/2023). 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice care sunt sesizate 

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

aviz favorabil. 

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

completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 

nr.12/2023). 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 și Comisia 

pentru industrii și servicii care sunt sesizate 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 completarea 

art.30 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 

nr.16/2023). 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 dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea 

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.17/2023). 

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. 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 completarea 

articolului 13 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x 
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nr.18/2023). 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 șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.370/2004 republicată, pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x nr.19/2023). 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 modificarea 

Legii nr.33/2007 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European (Pl-x nr.20/2023). 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 completarea 

art.26 din Legea nr. 115/2015 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.21/2023). 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 nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.25/2023). 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 unanimitate, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.164/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor (PL-x nr.39/2023). 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 unsprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.165/2022 pentru modificarea şi completarea 

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.40/2023). 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 buget, finanțe și bănci care 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui 

sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat 

parţial din fonduri externe nerambursabile (PL-x nr.41/2023). 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.174/2022 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul pensiilor private (PL-x nr.45/2023). 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, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru industrii 

și servicii 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 modificarea 

anexei nr. I a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PL-x nr.48/2023). 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 cincisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în 

temeiul Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 (Pl-x nr.51/2023). 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. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-

secretar, Dancă Ionel, Grosaru Andi-Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica și Plăiașu 

Gabriel. Au absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte,  Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-

Andrea, Coarnă Dumitru, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


