
1 

 

Parlamentul  României 

                                   
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București,    

Nr. 4c-20/398/19.10.2021 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 12 octombrie 2021 

 

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

online în şedinţă în ziua de 12 octombrie 2021, orele 10.00, având următoarea ordine de zi, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi:  
1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.86/2021 privind 

transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (PL-x nr. 

413/2021) 

2. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.90/2021 privind 

unele măsuri din domeniul pensiilor publice (PL-x nr. 415/2021) 

3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.94/2021 pentru 

modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 419/2021) 

4. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.96/2021 privind 

acordarea de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi 

în situaţii deosebite (PL-x nr. 420/2021) 

5.Proiect de lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care 

îndeplinesc condiţiile de pensionare (PL-x nr. 421/2021) 

6.Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x nr. 422/2021) 

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

urgență a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi 

agenţilor Uniunii Europene (PL-x nr. 413/2021). 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 de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 

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

de urgență a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice (PL-

x nr. 415/2021). 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 de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

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

de urgență a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL-x nr. 419/2021). 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 de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 
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La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin şi asistenţă de 

către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite (PL-x nr. 

420/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Apărare și Comisia pentru Politică Externă  care sunt 

sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 

La al cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind unele măsuri pentru 

continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare (PL-x nr. 

421/2021). 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, întocmirea unui aviz negativ. 

La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege de lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 

România (PL-x nr. 422/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă, Comisia Juridică și 

Comisia pentru Apărare care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

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

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

secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au participat online: Ilișanu Claudiu-

Augustin,Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea și Rizea Cristina 

Camelia. 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


