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Parlamentul  României 

                                         
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/185/04.05.2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 4 mai 2022 

 

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

online în şedinţă în ziua de 4 mai 2022, orele 15.00, având următoarea ordine de zi, aceasta fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi:  
1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Pl-x nr.138/2022) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale (Pl-x nr.149/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.168 din Legea educaţiei 

naţionale 1/2011  (Pl-x nr.150/2022) 

4.Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ (Pl-x nr.152/2022) 

5.Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană 

asistată medical (Pl-x nr.183/2022) 

6.Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor 

contravenţionale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 

nr.198/2022) 

7.Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale (PL-x nr.199/2022) 

8.Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x nr.206/2022) 

9.Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x nr.208/2022) 

10.Proiectul Legii privind consimţământul digital online, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniu(PL-x nr.210/2022) 

11.Propunere legislativă privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru 

modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (Pl-x nr.213/2022) 

12.Proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.29/2022 

privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 

2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a 

Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

sănătăţii(PL-x nr.218/2022) 

13.Proiectul de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public(PL-x nr.219/2022) 

14.Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării 

de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private(Pl-x nr.545/2021) 

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

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.138/2022). Comisia pentru egalitatea de 
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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 modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x nr.149/2022). 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 treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.168 din Legea educaţiei naţionale 1/2011  (Pl-x nr.150/2022). 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 patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ (Pl-x 

nr.152/2022). 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 majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă privind decontarea de 

către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical (Pl-x nr.183/2022). 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  favorabil. 

La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind stabilirea unor 

măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 

digital de intrare în România (PL-x nr.198/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

finanțe și bănci și Comisia Juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma 

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

La al șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru anularea unor 

obligaţii fiscale (PL-x nr.199/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget, finanțe și bănci  

și Comisia pentru Muncă și protecție socială care sunt sesizate 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 pentru modificarea art.75 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr.206/2022). 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România (PL-x nr.208/2022). 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 Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care sunt 

sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor. 

La al zecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul Legii privind consimţământul digital 

online, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu (PL-x 
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nr.210/2022). 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, Comisia pentru 

Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru Tehnologia informației și 

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

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 

România (Pl-x nr.213/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Buget, finanțe și bănci și 

Comisia Juridică, de disciplină și imunități 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 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a 

măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice 

intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PL-x nr.218/2022). 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al treisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind protecţia 

avertizorilor în interes public(PL-x nr.219/2022). 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

La al paisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din 

cadrul unor unităţi publice şi private (Pl-x nr.545/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

Drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru Muncă și protecție 

socială, Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru Apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, Comisia pentru Administrație şi amenajarea teritoriului 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. 

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

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

secretar, Coarnă Dumitru, Dancă Ionel, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și Ungureanu Emanuel-

Dumitru. Au participat online: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Cambera Oana-Alexandra, 

Csep Eva-Andrea, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia.  

 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 
Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


