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Parlamentul  României 

                                   
 

Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi 
 București,       09.02.2021      

Nr. 4c-20/58 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din ziua de 09.02.2021  

 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat 

lucrările fizic si online în data de 09.02.2021 având pe ordinea de zi următoarele 

proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul 

pandemiei de COVID-19 (PLx. 3/2021) - AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.270/2015 

privind Statutul rezerviştilor voluntari (PLx.4//2021) - AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru 

încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă 

(PLx.16/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 

privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în 

situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă 

a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, 

ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
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răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii 

ocupării forţei de muncă (PLx.22/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 

privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 

desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului 

şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-

CoV-2 (PLx.26/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru 

modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de 

telemuncă (PLx.31/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 

privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în 

situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă 

a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, 

ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.37/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea 

Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului 

de intrare şi şedere pe teritoriul României (PLx.40/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

La ședința online din data de 09.02.2021 a Comisiei pentru egalitate de 

şanse între femei şi bărbaţi și-au înregistrat prezența 12 deputați, din totalul de 12  

membrii.  
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Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi are următoarea 

componență: 

 

Nr. 

Crt. 
NUMELE ȘI PRENUMELE 

GRUPUL 

PARLAMENTAR 

 

1. 
Tanasă Dan 

-președinte 
AUR 

PREZENT 

2. 

Holban Georgeta-Carmen 

-vicepreședinte 
PSD 

PREZENT 

3. 
Șerban Gianina 

-vicepreședinte 
AUR 

PREZENT 

4. 
Enachi Raisa 

-secretar 
AUR 

PREZENT 

5. 
Sandu Viorica 

-secretar 
PSD 

PREZENT 

6. Calista Mara-Daniela PNL PREZENT 

7. Cambera Oana-Alexandra Alianța USR PLUS PREZENT 

8. Csép Éva-Andrea UDMR PREZENT 

9. Ilişanu Claudiu-Augustin PSD PREZENT 

10. Paraschiv Rodica PSD PREZENT 

11. Rizea Cristina Camelia Alianța USR PLUS PREZENT 

12. Ungureanu Emanuel-Dumitru Alianța USR PLUS PREZENT 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=140&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=258&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=57&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=59&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=84&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=148&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=219&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=250&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=319&cam=2&leg=2020

