
1 

 

Parlamentul  României 

                                  
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/469/4 octombrie 2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 4 octombrie 2022 

  

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 

4 octombrie 2022, la orele 9.00, în ședință având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (PL-x nr.473/2022) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011(Pl-x nr.453/2022) 

3.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea 

Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 

octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 (PL-x nr.484/2022) 

4.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului (Pl-x nr.487/2022) 

5.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, republicată (Pl-x nr.491/2022) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.492/2022) 

7.Propunere legislativă pentru completarea alineatului 1 al articolului 123 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.496/2022) 

8.Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x 

nr.497/2022) 

9.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.498/2022) 

10.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.94/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PL-x nr.507/2022) 

11.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.95/2022 privind 

aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest" şi „FamilyStart", precum şi pentru 

modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (PL-x nr.508/2022) 

12.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 

privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat 

celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor 

din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru 

investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor (PL-x nr.518/2022) 

13.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PL-

x nr.519/2022) 
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14.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999(PL-x nr.520/2022) 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice (PL-x nr.526/2022) 

16. Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului (PL-x nr.530/2022) 

17.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(PL-x nr.546/2022)  

La primul punct al ordinii de zi s-a dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale(PL-x nr.473/2022). 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 favorabil. 

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

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.453/2022). 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 negativ. 

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

completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale 

răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a 

aderat prin Legea nr.100/1992(PL-x nr.484/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

administrație și amenajarea teritoriului 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 patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

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

nr.487/2022). 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 care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

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

completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată (Pl-x 

nr.491/2022). 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 șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 

nr.492/2022). 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 șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea 

alineatului 1 al articolului 123 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ (Pl-x nr.496/2022). 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 
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urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

negativ. 

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

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x nr.497/2022). 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 negativ. 

La al nouălea 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.498/2022). 

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 învățământ 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.94/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ(PL-x 

nr.507/2022). 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 

administrație publică și amenajarea teritoriului 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 dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.95/2022 privind aprobarea programelor 

guvernamentale „StudentInvest" şi „FamilyStart", precum şi pentru modificarea art.128 

alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x 

nr.508/2022). 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, Comisia pentru 

muncă și protecție socială și Comisia pentru învățământ care sunt sesizate în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea 

implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, 

decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea 

de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării 

IMM-urilor (PL-x nr.518/2022). 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 treisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PL-x nr.519/2022). 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 paisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

concediului paternal nr.210/1999(PL-x nr.520/2022). 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. 
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La al cincisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-x 

nr.526/2022). 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 șaisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru prevenirea şi 

combaterea cancerului (PL-x nr.530/2022). 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 șaptesprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011(PL-x nr.546/2022). 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. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Calista Mara-Daniela-

vicepreşedinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-

secretar, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Grosaru Andi-Gabriel, Dancă Ionel, Ilișanu 

Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu 

Emanuel-Dumitru. Au absentat: Șerban Gianina-vicepreședinte și Coarnă Dumitru. 

 

 

 

PREŞEDINTE,   

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


