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Parlamentul  României 

Camera Deputaților 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București, 04.03.2023    

Nr. 4c-20/131 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 14 martie 2023 

  

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

din ziua de 14 martie 2023, orele 9.30, având următoarea ordine de zi, aceasta fiind aprobată cu 

unanimitate de voturi:  
1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.35/2023) 

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.190/2022 pentru 

completarea anexei nr.51 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PL-x nr.106/2023) 

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PL-x nr.107/2023) 

4.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.192/2022 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile 

clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 

martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

energiei (PL-x nr.108/2023) 

5.Proiect de Lege privind completarea art.6 din Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi 

organizarea Inspecţiei Muncii şi a art.14 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 

nr.114/2023) 

6.Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 

nr.117/2023) 

7.Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(7) şi art.31 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (Pl-x nr.118/2023) 

8.Propunere legislativă pentru anularea creanţelor fiscale stabilite în urma plăţii 

indemnizaţiilor de risc maternal persoanelor prevăzute la art.1 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (Pl-x nr.119/2023) 

9.Proiect de Lege privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă 

funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi 

al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (PL-x nr.123/2023) 
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10.Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL-x nr.134/2023) 

11.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.139/2023) 

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

Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor în regiunile Europei 

[COM(2023) 32] 

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

Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea dialogului social în Uniunea 

Europeană prin valorificarea întregului său potenţial de gestionare a tranziţiilor echitabile 

[COM(2023) 40] 

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

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x nr.35/2023). 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.190/2022 pentru completarea anexei nr.51 la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 

nr.106/2023). 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, 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 majoritatea de 

voturi, întocmirea unui aviz negativ.  

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 

nr.107/2023). 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, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități 

care sunt sesizate în fond. Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor.  

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.192/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgență 

a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie 

electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x nr.108/2023). 

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 pentru 

buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă și protecție 

socială 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 completarea art.6 

din Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii şi a art.14 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr.114/2023). Comisia pentru egalitatea de şanse 
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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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea art.21 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr.117/2023). 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 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

art.10 alin.(7) şi art.31 alin.(1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x nr.118/2023). 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 sănătate și familie 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 Propunerii legislative pentru anularea 

creanţelor fiscale stabilite în urma plăţii indemnizaţiilor de risc maternal persoanelor 

prevăzute la art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x nr.119/2023). 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 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 dezbătut Proiectul de Lege privind statutul grefierilor 

şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor 

judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice (PL-x nr.123/2023). 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

La al zecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 

alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.134/2023). 
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 mediu și 

echilibru ecologic care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 

nr.139/2023). 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

negativ. 

La al doisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut documentul nelegislativ Comunicare a 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor în regiunile Europei [COM(2023) 32]. Comisia 
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pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pe fond, 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. 

La al treisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut documentul nelegislativ Comunicare a 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană prin 

valorificarea întregului său potenţial de gestionare a tranziţiilor echitabile [COM(2023) 40]. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pe fond, 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, Cambera Oana-Alexandra, Dancă Ionel, Grosaru 

Andi-Gabriel, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel. Au absentat: Csep Eva-Andrea, Coarnă Dumitru, 

Ilișanu Claudiu-Augustin, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


