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Parlamentul  României 

                                       
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/222/16.05.2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 16 mai 2022 

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

online în şedinţă în ziua de 16 mai 2022, orele 17.00, având următoarea ordine de zi, aceasta fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi:  
1.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) 

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

cu modificările şi completările ulterioare(Pl-x nr.154/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x nr.155/2022) 

4.Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare(Pl-x nr.158/2022) 

5.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.167/2022) 

6.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011(Pl-x nr.168/2022) 

7.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011(Pl-x nr.212/2022) 

8.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.28/2022 pentru 

modificarea unor acte normative (PL-x nr.225/2022) 

9.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.36/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din 

Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi 

Belarusului (PL-x nr.232/2022) 

10.Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de 

indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

(PL-x nr.235/2022) 

11.Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru completarea art.121 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x nr.240/2022) 

12.Proiectul  de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi a altor acte normative (PL-x 

nr.241/2022) 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PL-x nr.243/2022) 

14.Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al art.9 din Anexa nr.1 

Familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ ", Capitolul III: Culte, SECŢIUNEA 3: 

Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute din Legea-



2 

 

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice(Pl-x 

nr.245/2022) 

La primul 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 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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Pl-

x nr.154/2022). 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 majoritatea de voturi, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

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

completarea din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.155/2022). 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 privind modificarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.158/2022). 
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 muncă și protecție socială 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

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

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x nr.167/2022). 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 apărare, ordine publică și siguranță națională care sunt sesizate 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 dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea şi 

modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.168/2022). 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 tineret și sport care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz  negativ. 

La al șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative (PL-x nr.212/2022). 

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 buget, finanțe și bănci care 

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

întocmirea unui aviz negativ. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative (PL-

x nr.225/2022). 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 buget, finanțe și bănci și Comisia pentru apărare, ordine publică și 

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

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
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La al nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie 

socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a 

sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului(PL-x nr.232/2022). 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 majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

La al zecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 

veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (PL-x nr.235/2022). Comisia pentru 

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

către Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru apărare, ordine publică și 

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

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al unsprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 

nr.240/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, 

de disciplină și imunități și Comisia pentru drepturile omului drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

La al doisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul  de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, precum şi a altor acte normative (PL-x nr.241/2022). Comisia pentru egalitatea de 

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

pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie care sunt sesizate 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 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x 

nr.243/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, 

de disciplină și imunități și Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale care sunt sesizate 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 pentru 

modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al art.9 din Anexa nr.1 Familia ocupaţională de funcţii 

bugetare "învăţământ ", Capitolul III: Culte, SECŢIUNEA 3: Sprijinul statului pentru 

salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr.245/2022). Comisia pentru 

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

către Comisia pentru muncă și protecție socială 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, Calista Mara-Daniela-

vicepreşedinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi 

Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, 

Plăiașu Gabriel și Ungureanu Emanuel-Dumitru. A participat online: Coarnă Dumitru. Au absentat: 

Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea și Rizea Cristina Camelia.     

PREŞEDINTE,  Dan TANASĂ 
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Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


