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Parlamentul  României 

                               
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/485/23.11.2021 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 23 noiembrie 2021 

 

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

online în şedinţă în ziua de 23 noiembrie 2021, orele 15.00, având următoarea ordine de zi, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi:  
1.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 

România în anul 2021 (PL-x nr.559/2021) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 

şi drepturile conexe (PL-x nr.565/2021) 

3. Proiect de Lege privind participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ 

ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate (PL-x nr.567/2021) 

4.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 

nr.504/2021) 

5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrelor de naşteri 

pe teritoriul României (PL-x nr.570/2021) 

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi 

desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 (PL-x 

nr.559/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru Administrație care este sesizată în fond. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor cu 

o săptămână. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL-x nr.565/2021). 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Cultură, Comisia pentru Tehnologia Informației și Comisia 

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

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 
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La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind participarea 

studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la 

activităţi din străinătate (PL-x nr.567/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

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

Comisia pentru Învățământ 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 Ordonanţei de urgenţă 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 

2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 

mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.504/2021). Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

Juridică și Comisia pentru Administrație 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 dezbătută Propunerea legislativă privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Centrelor de naşteri pe teritoriul României (PL-x nr.570/2021). 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru Sănătate 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, Holban Georgeta-

Carmen-vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa – secretar, Sandu Viorica-

secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au participat online: Cambera Oana-

Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia. Au absentat: Calista Mara-Daniela 

și Csep Eva-Andrea.  

 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


