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Parlamentul  României 

                                             
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/158/19.04.2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 19 aprilie 2022 

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

şedinţă în ziua de 19 aprilie 2022, orele 17.00, având următoarea ordine de zi, aceasta fiind aprobată cu 

unanimitate de voturi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011                    

(Pl-x nr.169/2022) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 

militare de stat (PL-x nr.178/2022) 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (PL-x nr.182/2022) 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară        

(PL-x nr.188/2022) 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 

România (PL-x nr.189/2022) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea 

art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat                                                     

(PL-x nr. 190/2022) 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 

aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 

2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei                        

(PL-x nr.193/2022) 

8.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011                           

(PL-x nr. 214/2022) 

 La primul punct al ordinii de zi, a fost dezbătută Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.169/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

Învățământ care sunt sesizate 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 Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (PL-x nr.178/2022). 

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 apărare care sunt sesizate 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 dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea art.38 din 

Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.182/2022). 

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 favorabil. 
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La al patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară (PL-x nr.188/2022). Comisia pentru egalitatea de 

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

buget și Comisia pentru muncă, care a fost 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. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x nr.189/2022). Comisia pentru egalitatea de 

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

sanătate, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru tehnologie care sunt sesizate 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 dezbătută Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat (PL-x nr. 190/2022). 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 favorabil. 

 La al șaptelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi 

gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul energiei (PL-x nr.193/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

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

industrii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru politică economică pentru care sunt sesizate 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 dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii dialogului social nr.62/2011 (PL-x nr. 214/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

care a fost sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 

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

- vicepreşedinte, Calista Mara-Daniela - vicepreședinte, Enachi Raisa - secretar, Sandu Viorica - secretar, 

Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia, Ilișanu Claudiu-Augustin, Coarnă Dumitru și 

Ungureanu Emanuel-Dumitru. Prezenți online: Dancă Ionel. Au absentat: Cambera Oana-Alexandra,       

Csep Eva-Andrea și Șerban Gianina – vicepreședinte. 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dan TANASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Daniela Năstase, consultant parlamentar 


