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Parlamentul  României 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București, 21.02.2023    

Nr. 4c-20/81 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 21 februarie 2022 

 

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

şedinţa din ziua de 21 februarie 2023, orele 9.30, având următoarea ordine de zi, aceasta fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi:  
1.Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.100 din legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PL-x nr.22/2023) 

2.Proiect de Lege privind modificarea art.31 alin.(2) lit. b) din Legea nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x nr.24/2023) 

3.Proiect de Lege pentru modificarea art.129 alin.(41) din Legea nr.272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.26/2023) 

4.Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul 

asistentului social (PL-x nr.27/2023) 

5.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii 

incluziunii financiare (PL-x nr.29/2023) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 

(Pl-x nr.31/2023) 

7.Lege privind Codul Electoral al României (Pl-x nr.33/2023) 

8.Proiect de Lege pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal (PL-x nr.49/2023) 

9.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PL-x nr.68/2023) 

10.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PL-x nr.77/2023) 

11.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi pentru modificarea articolului 

23 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x 

nr.78/2023) 

12.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea legii nr.115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr.215/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x nr.80/2023) 
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13.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind 

dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români (Pl-x 

nr.90/2023) 

14.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal 

(Pl-x nr.91/2023) 

Domnul preşedinte Dan Tanasă a solicitat membrilor comisiei discutarea cu prioritate a punctelor 

de pe ordinea de zi la care au fost prezenți reprezentanții Guvernului. 

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

completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare (PL-x nr.29/2023). 

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

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x nr.31/2023). Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 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 pentru modificarea şi 

completarea legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

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

completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice (PL-x nr.80/2023). Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 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. 

 Celelalte puncte de pe ordinea de zi nu s-au dezbătut.  

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

Carmen-vicepreşedinte, Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu 

Viorica-secretar, Cambera Oana-Alexandra, Dancă Ionel, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și 

Rizea Cristina Camelia. Au absentat: Șerban Gianina-vicepreședinte, Csep Eva-Andrea, Coarnă 

Dumitru, Grosaru Andi-Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin și Ungureanu Emanuel-Dumitru.  

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


