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Parlamentul  României 

                                        
 

Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi 

 București,    

Nr. 4c-20/96/30.03.2021 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 30 martie 2021 
 

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

online în şedinţă în ziua 30 martie 2021, la orele 16, având următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale  

(Pl-x nr. 79/2021) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.12/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

(PL-x nr. 137/2021)  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.11/2021 pentru 

aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 

2021 şi 2022 (PL-x nr. 136/2021) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal  

(PL-x nr. 134/2021) 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.9/2021 pentru 

modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale (PL-x nr. 133/2021) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.14/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul 

străinilor în România (PL-x nr. 138/2021) 

 

La primul punct al ordinii de zi  a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea art.12 

din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (PL-x nr. 79/2021).  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 și considerând că sunt necesare 

clarificări din partea inițiatorului, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea 

dezbaterilor pentru 2 săptămâni.  

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

urgență a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 137/2021). 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 treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de 

garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 (PL-x nr. 136/2021). Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis 
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către Comisia pentru agricultură, silvicultură și servicii specifice și către Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 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 dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x nr. 134/2021) La dezbateri au participat, în calitate 

de invitați, din partea Guvernului: domnul Ursuța Mircea - Secretar de Stat, Ministerul Justiției și 

doamna Dumbravă Bianca - consilier Ministerul Justiției, care au solicitat avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

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

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, prin vot, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

de urgență a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi 

utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (PL-x nr. 133/2021). Comisia 

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

trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială 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.14/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x nr. 138/2021). 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, către Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională și către Comisia pentru învățământ care sunt sesizate în fond.  În urma 

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

 Şedinţa fizică și online a fost condusă de doamna vicepreşedinte Șerban Gianina.   

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa–secretar, 

Sandu Viorica–secretar, Rizea Cristina Camelia. Au participat online:  Holban Georgeta-Carmen-

vicepreşedinte, Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Paraschiv 

Rodica, Ilișanu Claudiu-Augustin și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Domnul preşedinte Tanasă Dan  

a absentat. 

   

VICEPREŞEDINTE, 

GIANINA ȘERBAN 

 

Întocmit,  

Simona Șerban, consilier parlamentar 


