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Parlamentul  României 

                                        
 

Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi 

 București,    

Nr. 4c-20/76/11.03.2021 

 

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din ziua de 9 martie 2021 
 

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 

în ziua  9martie 2021, având următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – CĂRȚII VERZI PRIVIND 

ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii, 

transmis cu adresa nr.1/E din 27 ianuarie 2021 şi înregistrat sub nr.4c-5/286/31.05.2019 (proiect de 

opinie pentru: Comisia pentru afaceri europene; [COM(2021) 50]. 

 Au fost prezenţi 7 deputați, din totalul de 12 membri ai Comisiei. 

 Domnii deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților: domnul Tanasă Dan - 

preşedinte, Holban Georgeta-Carmen - vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicpreședinte,  Sandu 

Viorica–secretar,  Enachi Raisa– secretar,  Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

Următorii deputați: Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Ilișanu 

Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia au fost prezenți online. 

 Domnul președinte Tanasă Dan a precizat că în conformitate cu prevederile art. 171, alin.(1) 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru examinarea pe fond 

a  Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – CĂRȚII VERZI PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI 

Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii, transmis cu adresa nr.1/E din 27 

ianuarie 2021 şi înregistrat sub nr.4c-5/286/31.05.2019 (proiect de opinie pentru: Comisia pentru 

afaceri europene; [COM(2021) 50].  

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 

menționat  a fost desemnat domnul deputat Tanasă Dan.  Domnul președinte Tanasă a precizat că au 

fost înregistrate la Comisie documentele aferente de la Direcția pentru Uniunea Europeană. 

 În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, 

întocmirea unui proiect de opinie favorabil.  

PREŞEDINTE, 

DAN TANASĂ 


