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Parlamentul  României 

                                         
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/278/31.05.2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 31 mai 2022 

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

online în şedinţă în ziua de 31 mai 2022, orele 9.00, având următoarea ordine de zi:  
1.Propunere legislativă privind Statutul asistenţilor maternali profesionişti (Pl-x nr.292/2022) 

2.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.164 din Legea 53/2003 - Codul 

Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată la valoarea 

coşului minim de consum pentru un trai decent (Pl-x nr.293/2022) 

3.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003-Codul Muncii (Pl-x nr.303/2022) 

4. Propunerea legislativă privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina care solicită 

protecţia statului român (Pl-x nr.304/2022) 

5.Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul 

străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României (Pl-x 

nr.305/2022) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022)  

7.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 privind 

locuinţele (Pl-x nr.310/2022) 

8.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr.312/2022) 

9.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003-Codul Muncii (Pl-x nr.313/2022) 

10.Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa noastră"(Pl-x 

nr.314/2022) 

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

asistenţilor maternali profesionişti (Pl-x nr.292/2022). 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 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

completarea art.164 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului 

minim brut pe ţară garantat în plată la valoarea coşului minim de consum pentru un trai 

decent (Pl-x nr.293/2022). 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. 

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

completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x nr.303/2022). 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă şi protecţie socială care este sesizată în fond. În 

urma discuțiilor, membrii Comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 
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La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă privind protecţia 

socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecţia statului român (Pl-x nr.304/2022). 

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 juridică, de disciplină 

și imunități 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 negativ. 

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

unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a 

străinilor pe teritoriul României (Pl-x nr.305/2022). 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 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 dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x nr.308/2022). 

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 sunt sesizate în fond. În 

urma discuțiilor, membrii Comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 

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

completarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele (Pl-x nr.310/2022). 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 și Comisia juridică, de disciplină și 

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

unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

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

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

nr.312/2022). 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 unanimitate, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

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

Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x nr.313/2022). 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 negativ. 

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

implementarea Programului Naţional "Casa noastră" (Pl-x nr.314/2022). 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 administrație publică, amenajarea 

teritoriului 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, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu 

Gabriel și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, 

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

PREŞEDINTE,   

Dan TANASĂ 
Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


