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Parlamentul  României 

                                    
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/74/08.03.2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 8 martie 2022 

 

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

online în şedinţă în ziua de 8 martie 2022, orele 13.00, având următoarea ordine de zi, aceasta fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi:  
1.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.5/2022) 

2.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.6/2022) 

3.Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.2/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în 

contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 

epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr.74/2022) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România (PL-x nr.83/2022). 

4.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, 

Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru 

universități [COM(2022) 16] 

 

La primul 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.5/2022). 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 doilea 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.6/2022). 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 treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgență a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a 

angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării 

activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS-COV-2 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PL-x nr.74/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

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

nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România (PL-x nr.83/2022). 

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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

La al cincilea punct al ordinii de zi a fost analizată Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor 

privind o strategie europeană pentru universități [COM(2022) 16]. Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată a fost sesizată pentru examinarea fondului cu 

documentul nelegislativ pentru proiect de opinie, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru 

Afaceri Europene care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de 

opinie favorabil Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - privind o strategie europeană 

pentru universități [COM(2022) 16]. 

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

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

Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Coarnă Dumitru, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel, Rizea 

Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. A participat online: Dancă Ionel. Au absentat: 

Cambera Oana-Alexandra și Csep Eva-Andrea. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


