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Parlamentul  României 

                           
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

    București,    

Nr. 4c-20/322/15.09.2021 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 14 septembrie 2021 

 

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

online în şedinţă în ziua de 14 septembrie 2021, orele 13.00, având următoarea ordine de zi, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei (Pl-x nr. 291/2021) 

2.Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Pl-x nr. 255/2021) 

3.Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Pl-x nr. 269/2021) 

4.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, peste 

locurile finanţate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr. 

283/2021) 

5.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti (PL-x nr. 308/2021) 

6.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.44/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă (PL-x nr. 318/2021) 

7.Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind concediul paternal 

nr.210/1999 (PL-x nr. 319/2021)  

8.Proiect de lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr. 

321/2021) 

9.Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi a Legii 

nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (PL-x nr. 325/2021) 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (Pl-x nr. 

291/2021). 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 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 doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea 

art.174 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr. 255/2021). 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 Sănătate care sunt sesizate 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 dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea 

art.249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr. 269/2021). 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 care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, 

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

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul 

universitar şi postuniversitar cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr. 283/2021). 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 cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti (PL-x nr. 308/2021). Comisia 

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

trimis către Comisia pentru Apărare care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PL-x nr. 318/2021). Comisia 

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

trimis către Comisia pentru Muncă care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999 (PL-x nr. 319/2021). Comisia pentru 

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

către Comisia pentru Muncă care este sesizată 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 dezbătut Proiectul de lege pentru completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr. 321/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

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 dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi a Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în 

muncă (PL-x nr. 325/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Muncă  și Comisia pentru 



3 

 

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

unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Holban Georgeta-Carmen-

vicepreşedinte, Sandu Viorica-secretar, Enachi Raisa - secretar, Paraschiv Rodica. Au participat 

online: Șerban Gianina-vicepreședinte, Calista Mara-Daniela, Csep Eva-Andrea, Cambera Oana-

Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

DAN TANASĂ 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


