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Parlamentul  României 

                                      
 

Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București,    

Nr. 4c-20/201/03.06.2021 

 
SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 3 iunie 2021 

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

online în şedinţă în ziua 3 iunie 2021, orele 14.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (Pl-x nr. 

158/2021) 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 

2011 (PL-x nr. 159/2021) 

3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.26/2021pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x nr. 201/2021) 

4. Proiect de lege pentru asigurarea unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ 

antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau acreditate (PL-x nr. 

203/2021) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, republicată (PL-x nr. 

204/2021) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit. b) din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011(Pl-x nr. 172/2021) 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.30/2021 privind unele 

măsuri fiscale (PL-x nr. 208/2021) 

8. Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil 

de energie (PL-x nr. 210/2021) 

9. Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr. 213/2021) 

10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 (Pl-x nr. 214/2021) 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.29/2021 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea 

şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 218/2021) 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2021 pentru 

instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea 

art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare (PL-x nr. 219/2021) 

13. COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR referitoare 

la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025 [COM(2021) 171] 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PL-x nr. 223/2021) 
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La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (Pl-x nr. 158/2021). 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 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil.  

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

art.94 la Legea educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011 (Pl-x nr. 159/2021). 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

de urgență a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor (PL-x nr. 201/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă, care este sesizată în 

fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate amânarea discuțiilor pentru 

o săptămână. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege pentru asigurarea unei 

alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ ante-preşcolar şi preşcolar de stat, particulare 

şi confesionale, autorizate sau acreditate (PL-x nr. 203/2021).  Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru Administrație, Comisia pentru Sănătate și către 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 cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, republicată (PL-x nr. 204/2021). Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru Administrație și Comisia pentru Sănătate 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 

art.202 alin. (1) lit. b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.172/2021).  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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 
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La al șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale (PL-x nr. 

208/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget care este sesizată în fond. În urma 

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

La al optulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind stabilirea măsurilor 

de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (PL-x nr. 210/2021). Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis către Comisia pentru Muncă, Comisia pentru Industrii și Comisia pentru Politică Economică 

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 pentru completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr. 213/2021). 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 

unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

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

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

COVID -19 (PL-x nr. 214/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă care este sesizată în 

fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz 

negativ. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.29/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în 

procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

(PL-x nr. 218/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget și Comisia pentru Sănătate care 

sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna 

funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea 

nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
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calculatoare (PL-x nr. 219/2021). 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 unanimitate, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

La al treisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută COMUNICAREA COMISIEI 

CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 

SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR referitoare la Strategia UE privind 

combaterea traficului de persoane 2021-2025 [COM(2021) 171]. În urma dezbaterilor şi a 

opiniilor exprimate, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să 

întocmească un proiect de opinie favorabil Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025 [COM(2021) 171]. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2020 (PL-x nr. 223/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget care este sesizată în 

fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

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

Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Raisa Enachi- secretar, Sandu Viorica-

secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au participat online: Calista Mara-

Daniela, Csep Eva-Andrea, Cambera Oana-Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina 

Camelia. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


