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Parlamentul  României 

                                     
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/547/26 octombrie 2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 26 octombrie 2022 

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

26 octombrie 2022, la orele 13.00, în ședință având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.495/2022) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.584/2022) 

3.Propunere legislativă pentru informarea pacienţilor cu privire la efectele secundare ale 

vaccinurilor (Pl-x nr.587/2022) 

4.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.124/2022 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea art.97 din Legea 

nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PL-x nr.615/2022) 

5.Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 

nr.616/2022) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 

nr.617/2022) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (PL-x nr.618/2022) 

8.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice şi a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (Pl-x 

nr.619/2022) 

9.Proiect de Lege pentru modificare şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PL-x nr.631/2022) 

10.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-

x nr.632/2022) 

11.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x nr.633/2022) 

12.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr.636/2022) 

13.Propunere legislativă pentru modificarea articolului 26 alin.(1) din O.U.G. nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x nr.637/2022) 

14.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi 

sportului (Pl-x nr.638/2022) 

15.Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 

nr.640/2022) 
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16.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x nr.642/2022) 

17.Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr.643/2022) 

La primul punct al ordinii de zi s-a dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea art.150 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 

nr.495/2022). 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 unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.584/2022). 

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, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională care sunt 

sesizate în fond care sunt sesizate în fond. 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 informarea 

pacienţilor cu privire la efectele secundare ale vaccinurilor (Pl-x nr.587/2022). 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 negativ. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgență 

a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind 

venitul minim de incluziune (PL-x nr.615/2022). 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 pentru învățământ 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 dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x nr.616/2022). 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 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x nr.617/2022). 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 care sunt sesizate în fond. În urma 

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

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

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.618/2022). 

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 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 dezbătută Propunerea legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr.127/2019 

privind sistemul public de pensii (Pl-x nr.619/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
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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 nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificare şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale (PL-x nr.631/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

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

economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii 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 educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr.632/2022). 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 unsprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiect de Lege pentru completarea 

Legii nr.53/2003 - Codul muncii(PL-x nr.633/2022). 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 doisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice (Pl-x nr.636/2022). 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 treisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

modificarea articolului 26 alin.(1) din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate (Pl-x nr.637/2022). 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 paisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (Pl-x nr.638/2022). 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia pentru tineret și sport care este sesizată în fond. În urma 

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

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

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x nr.640/2022). 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 care sunt sesizate în fond. În urma 

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

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

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

handicap (Pl-x nr.642/2022). 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 pentru sănătate și familie și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

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

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 
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La al șaptesprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (Pl-x nr.643/2022). 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. 

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

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

Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Cambera Oana-Alexandra, Dancă Ionel, Grosaru Andi-

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

Emanuel-Dumitru. Au absentat: Csep Eva-Andrea, Coarnă Dumitru și Plăiașu Gabriel. 

 

 

PREŞEDINTE,   

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


