
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE AL COMISIEI PENTRU 

EGALITATEA DE ŞANSE 

 
 

CAPITOLUL I 

Organizarea Comisiei 
 

Art. 1 Comisia pentru egalitatea de şanse este organ de lucru al Senatului, constituită 

pentru pregătirea activităţii de legiferare, precum şi pentru realizarea funcţiei de 

control parlamentar în domeniul său de activitate. 

 

Art.2 (1) Componenţa comisiei se stabileşte potrivit configuraţiei politice a Senatului 

rezultată din alegeri. 

(2) Propunerile de membri ai comisiei se fac de liderii grupurilor parlamentare, iar 

componenţa nominală este aprobată de Senat cu votul deschis al majorităţii 

senatorilor prezenţi. 

(3) În aceleaşi condiţii se aprobă şi revocarea unor membri ai comisiei, la solicitarea 

grupurilor parlamentare care i-au propus iniţial. 

 

Art 3 (1) În prima şedinţă a comisiei, convocată de preşedintele Senatului aceasta îşi 

alege biroul compus dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. 

(2) Membrii biroului comisiei pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului, la 

cererea grupului parlamentar pe care îl reprezintă, prin votul majorităţii membrilor 

comisiei. Grupul parlamentar care a cerut revocarea poate solicita înlocuirea 

senatorului revocat, cu un alt membru al grupului parlamentar. 

 

Art. 4 Atribuţiile biroului comisiei sunt: 

a) propune ordinea de zi a fiecărei şedinţe; 



b) propune sarcinile ce revin fiecărui senator în cadrul comisiei; 

c) propune constituirea de subcomisii, cu votul majorităţii membrilor comisiei, 

stabilindu-le componenţa şi sarcinile; 

d) hotărăşte condiţiile şi limitele participării personalului de specialitate al 

Senatului la şedinţele comisiei; 

e) alte măsuri care interesează bunul mers al activităţilor comisiei. 

 

Art. 5 Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii: 

a) asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu Biroul permanent şi cu celelalte 

comisii; 

b) conduce şedinţele comisiei; 

c) invită, din proprie iniţiativă sau la solicitarea membrilor comisiei, să participe 

la lucrările comisiei şi persoane din afara ei, dacă interesele lucrărilor 

respective o cer; 

d) are acces sau poate desemna un alt reprezentat al comisiei la şedinţele altor 

comisii care examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru Comisia pentru 

egalitate de şanse; 

e) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Biroul permanent şi de preşedintele 

Senatului. 

 

Art. 6 (1) Vicepreşedintele îndeplineşte în lipsa sau la cererea preşedintelui, 

atribuţiile acestuia. 

(2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), vicepreşedintele comisiei asigură 

evidenţa şi difuzarea, prin personalul tehnic de specialitate al Comisiei, a proiectelor 

de lege şi a propunerilor legislative, a amendamentelor primite de la senatori şi 

grupuri parlamentare, a avizelor celorlalte comisii, a punctelor de vedere ale 

Guvernului, precum şi a celorlalte materiale trimise comisiei pentru analiză şi 

soluţionare. 

 

Art. 7 Secretarul comisiei are următoarele atribuţii: 

a) ţine evidenţa prezenţei senatorilor la şedinţele comisiei; 

b) asigură redactarea tuturor actelor comisiei; 



c) numără voturile exprimate în şedinţele comisiei; 

d) urmăreşte întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor comisiei; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunului mers al activităţii comisiei. 
 

 

CAPITOLUL II 

Atribuţiile Comisiei 
 

Art. 8 Comisia pentru egalitatea de şanse are următoarele atribuţii: 

a) examinează şi dezbate proiectele de legi şi propunerile legislative în vederea 

elaborării rapoartelor sau avizelor privind: 

- eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criterii de sex, 

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 

orientare sexuală; cultură, situaţie socio economică, statut marital, 

dizabilităţi; 

- eliminarea tuturor formelor de discriminare care au ca scop sau efect 

restrângerea sau înlăturarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului sau a drepturilor recunoscute de lege în viaţa politică, 

economică, socială, culturală sau în alte domenii;  

- îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate; combaterea violenţei 

împotriva femeilor; prevenirea şi combaterea traficului de persoane 

umane;  

- integrarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în 

iniţiativele legislative, în politicile şi programele naţionale;  

- promovarea unei reprezentări echilibrate între femei şi bărbaţi în viaţa 

politică şi publică; promovarea egalităţii de şanse, inclusiv egalitatea 

dintre femei şi bărbaţi cu privire la oportunităţiile de pe piaţa muncii şi 

tratament la locul de muncă;  

- eliminarea oricărui stereotip privind rolurile femeilor şi bărbaţilor la 

toate nivelurile şi în toate formele de educaţie; 

- îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate; 



b) urmăreşte aplicarea prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi tratament 

aşa cum reies din documentele internaţionale ratificate de România; 

c) solicită rapoarte, informări şi documentaţii de la autorităţile publice a căror 

activitate intră în sfera sa de compentenţă; 

d) examinează şi elaborează avize asupra amendamentelor scrise, depuse de 

senatori sau de grupurile parlamentare. Amendamentele formulate de Guvern 

sunt luate în dezbatere numai dacă au fost însuşite de un senator; 

e) dezbate şi hotârăşte asupra materialelor  şi/ sau lucrărilor transmise de către 

Biroul permanent şi asupra problemelor puse în discuţie de membrii comisiei;  

f) colaborează cu structurile europene în domeniu; 

g) colaborează permanent cu structurile instituţionalizate la nivel naţional care 

are drept scop aplicarea politicilor antidiscriminare în vederea prelucrării 

concluziilor şi elaborării şi promovării de iniţiative legislative în această 

materie; 

h) efectuează anchete parlamentare, atunci când consideră necesar şi prezintă 

rapoarte Biroului permanent. 

 

CAPITOLUL III 

Modul de lucru al Comisiei 
 

A. Şedinţele Comisiei 
Art. 9 (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de preşedintele acesteia sau, în 

lipsa sa, de vicepreşedinte, potrivit programului de lucru al Senatului. 

(2) În timpul sesiunii şedinţele comisiei pot avea loc în acelaşi timp cu cele ale 

plenului, cu încuviinţarea acestuia. 

(3) În afara programului de lucru, în cadrul sesiunii, comisia poate fi convocată şi 

poate ţine şedinţe cu aprobarea sau din dispoziţia Biroului permanent. 

(4) În afara sesiunilor, comisia poate fi convocată cu aprobarea sau din dispoziţia 

Biroului permenent. 

 



Art. 10  (1) Ordinea de zi, propusă de biroul comisiei, se aduce la cunoştinţă, în 

scris, senatorilor membri ai comisiei, iniţiatorilor interesaţi, inclusiv Guvernului, 

cu cel puţin trei zile înainte de data  şedinţei. 

(2) Ordinea de zi se supune aprobării membrilor comisiei la începutul şedinţei şi 

se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi. 

(3) Membrii comisiei pot propune modificări la ordinea de zi până la adoptarea 

acesteia. 

(4) Cazurile pentru care s-a solicitat procedură de urgenţă şi priorităţile stabilite 

de Biroul permanent sau de biroul comisiei se rezolvă de către aceasta în 

condiţiile prevăzute la alin. (2), şi (3). 

(5) Proiectele de lege şi propunerile legislative, celelalte materiale de rezolvat şi 

documentaţiile la acestea, inclusiv amendamentele depuse în termen de senatori şi 

de grupurile parlamentare, precum şi avizele celorlalte comisii se ditribuie 

membrilor comisiei de către personalul tehnic al acesteia, în măsura în care 

acestea nu au fost difuzate de celelalte servicii ale Senatului. 

(6) În cadrul acţiunii de pregătire a şedinţelor, preşedintele comisiei poate solicita, 

din proprie iniţiativă sau la propunerea oricărui membru al comisiei, rapoarte, 

informări şi documentare cu privire la materialele ce urmează a fi supuse 

dezbaterii în comisie. 

 

Art.11 (1) Şedinţele comisiei nu sunt publice. 

(2) În interesul desfăşurării lucrărilor în bune condiţii, comisia poate invita să 

participe la dezbateri specialişti, reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai unor 

organizaţii neguvermanetale. 

(3) Participarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la lucrările 

comisiei se hotârăşte de plenul acesteia. 

 

Art.12 (1) Reprezentanţii Guvernului au acces la lucrările comisiei. Comisia 

poate solicita participarea la lucrările sale a reprezentanţilor Guvernului sau a 

unor conducători de instituţii publice, situaţie în care prezenţa acestora este 

obligatorie; data la care are loc şedinţa comisiei va fi adusă la cunoştinţa 

invitaţiilor cu 3 zile înainte. 



(2) Autorii amendamentelor formulate la proiectele de lege şi propunerile 

legislative înscrise pe ordinea de zi a comisiei pot participa la şedinţă, în vederea 

susţinerii acestora. 

(3) La şedinţele comisiei pot participa şi senatori membri ai altor comisii, fără a 

avea drept de vot. 

 

Art. 13 La propunerea preşedintelui, a biroului comisiei sau a unui senator, 

comisia poate hotârî limitarea duratei luărilor de cuvânt. 

 

Art.14 (1) Comisia lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor ei. 

(2) Hotârârile comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz 

de paritate votul preşedintelui sau, după caz, al înlocuitorului acestuia este 

hotârâtor. 

 

Art.15 (1) După încheierea dezbaterilor sau a efectuării lucrării aflate în 

examinare comisia desemnează dintre membrii săi, la propunerea preşedintelui, 

unul sau mai mulţi raportori. 

(2) Raportorii se vor îngriji de întocmirea raportului sau a avizului care va fi 

supus aprobării acesteia prin vot. 

(3) Rapoartele şi avizele vor cuprinde, pe lângă opinia majorităţii membrilor 

comisiei şi părerile contrare, motivate ale celorlalţi senatori din comisie, la 

cererea expresă a acestora. 

(4) Amendamentele respinse vor fi cuprinse într-o anexă separată la raport. 

 

Art.16 Votul în comisie este deschis. Comisia poate decide ca anumite hotărâri să 

fie luate prin vot secret. 

 

Art.17 (1) Lucrările comisiei se consemnează în procese verbale şi pot fi 

stenografiate. 

(2) Senatorii care nu sunt membri ai comisiei pot consulta, la sediul comisiei acte 

şi documente ale acesteia, cu încuviinţarea biroului comisiei, fără strămutarea lor 

şi fără ca lucrările comisiei să fie stânjenite. 



(3) Toate actele şi documentele emise de comisie vor fi semnate de preşedinte şi 

de secretar. 

(4) Secretarul comisiei supraveghează modul de ţinere a evidenţei şi păstrarea 

tuturor actelor şi documentelor comisiei de către personalul de specialitate al 

acesteia. 
 

B.   Procedura legislativă în comisie 
 

Art.18 (1) În cadrul procedurii legislative, Comisia pentru egalitatea de şanse 

desfăşoară următoarele activităţi: 

- examinează şi dezbate proiectele de lege şi propunerile legislative cu care este 

sesizată în fond, în vederea elaborării rapoartelor;  

- exeminează şi dezbate proiectele şi propunerile legislative cu care este sesizată 

pentru aprobarea avizelor; 

- poate solicita Biroului Permanent, sesizarea când se consideră compententă, cu 

un proiect de lege, propunere legislativă sau un amendament, trimise de Biroul 

permanent altei comisii. În caz de refuz din partea Biroului permanent, plenul 

Senatului hotârâşte asupra solicitării comisiei cu votul majorităţii senatorilor 

prezenţi; 

- poate solicita Biroului Permanent, transmiterea unui proiect de lege sau a unei 

propuneri legislative către altă comisie permanentă, dacă apreciază că materia 

reglementată este de competenţa acesteia, în cel mult 10 zile de la înregistrare; 

- când este sesizată în fond, comisia solicită în scris avizul sau avizele celorlalte 

comisii comunicând şi termenul în care să-i fie remise. În cazul în care 

termenul nu este respectat, comisia poate redacta raportul fără avizul sau 

avizele respective făcând această menţiune. 

(2) Raportul, în care se vor face propuneri şi motivate privind admiterea fără 

modificări a actului examinat sau respingerea acestuia este înaintat Biroului 

permanent în termenul stabilit de acesta. Pentru motive temeinice, comisia poate 

solicita prelungirea termenului. 

(3) Avizarea amendamentelor scrise depuse de senatori sau de grupurile 

parlamentare, se face de către comisie dacă a fost sesizată în fond. Data 



amendamentului este data înregistrării sale la comisie, care va ţine evidenţa 

tuturor amendamentelor depuse într-un registru special. 
 

 

CAPITOLUL IV 

Deontologia parlamentară 
 

Art.19 Încălcarea dispoziţiilor obligatorii privind îndatoririle senatorului 

prevăzute de Constituţie, de Regulamentul Senatului republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare şi de prezentul regulament, comportament injurios sau 

calomniator la adresa unui parlamentar sau a altui demnitar în şedinţele comisiei 

sau ale biroului acesteia, ori în afara acestora, dar cu privire la exercitarea 

mandatului de senator şi membru al comisiei, constituie abatere de la deotologia 

parlamentară. 

 

Art.20 (1) Abaterile de la deotologia parlamentară ale membrilor comisiei se 

sancţionează cu: 

a) avertisment; 

b) chemare la ordine; 

c) retragerea cuvântului; 

d) îndepărtarea din sală pe durata şedinţei; 

e) interzicerea de a participa la lucrările Comisiei pe o perioadă de maximum 30 

de zile calendaristice. 

(2) Abaterile şi sancţiunile prevăzute la Art.19 alin. (1) al prezentului articol se 

constată şi se aplică de preşedintele comisiei cu excepţia măsurii prevăzută la lit.e. 

 

Art.21 (1) Preşedintele comisiei sau, după caz, vicepreşedintele acesteia poate, 

înainte de a chema la ordine un senator, să-l invite să-şi retragă sau să explice 

cuvântul sau expresia care a generat incidente şi care ar atrage aplicarea măsurii. 

(2) dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă sau regretată, ori dacă explicaţiile 

date sunt apreciate de preşedinte sau vicepreşedinte după caz, sau de senatorul 

vizat ca satisfăcătoare, măsura nu se aplică. 



 

Art.22 (1) În cazul în care după chemarea la ordine, senatorul continuă să se abată 

de la regulament, preşedintele sau vicepreşedintele, după caz, îi va putea retrage 

cuvântul, iar dacă persistă în aceeaşi atitudine, îl poate îndepărta din sală. 

(2) În situaţii de această natură, preşedintele sau vicepreşedintele, după caz, poate 

suspenda şedinţa comisiei şi aduce cazul la cunoştinţa Preşedintelui Senatului. 

 

Art.23 (1) Participarea membrilor Comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. 

(2) Niciun membru al Comisiei nu poate lipsi de la şedinţele acesteia decât în 

cazul în care i s-a aprobat aceasta sau din motive bine întemeiate. 

(3) Senatorul care lipseşte nemotivat, de la 5 şedinţe consecutive ale Comisiei va 

fi invitat de preşedinte pentru a se justifica. 

(4) Dacă în termen de 20 de zile de la comunicarea invitaţiei, senatorul în cauză 

nu se prezintă sau nu trimite motivarea va fi sancţionat cu avertisment. 

 

 

 

 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

 
Art.24 Prezentul regulament se completează cu prevederile regulamentului 

Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale 

regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa din data de  10 martie 2009 a 

Comisiei pentru egalitatea de şanse, potrivit art.43. din regulamentul Senatului, 

republicat cu modificările şi completările ulterioare. 
 


