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Parlamentul  României 

                                     
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București,    

Nr. 4c-20/333/23.09.2021 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 21 septembrie 2021 

 

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

online în şedinţă în ziua de 21 septembrie 2021, orele 11.00, având următoarea ordine de zi, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi: 

1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2021 privind 

modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea 

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

efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x nr. 327/2021) 

2. Proiect de lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal (PL-x nr. 328/2021) 

La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul 

învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x nr. 

327/2021). 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 Sănătate 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 art.257 

alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x nr. 328/2021). Comisia pentru 

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

către Comisia Juridică 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, Holban Georgeta-

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

secretar. Au participat online: Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, 

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

Paraschiv Rodica. 

 

VICEPREŞEDINTE,  

Georgeta-Camern HOLBAN 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


