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Parlamentul  României 

                                 
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/253/23.05.2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 23 mai 2022 

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

online în şedinţă în ziua de 23 mai 2022, orele 17.00, având următoarea ordine de zi, aceasta fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi:  
1.Propunere legislativă pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanţa Guvernului 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 

nr.187/2022) 

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.42/2022 pentru 

modificarea şi completarea 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.256/2022) 

3.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind 

stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 

modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr.267/2022) 

4.Proiect de Lege aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.48/2022 privind plata 

diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat 

pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 (PL-x nr.269/2022) 

5.Propunere legislativă privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi statutul clerului 

spitalicesc (Pl-x nr.271/2022) 

6.Propunere legislativă pentru modificarea art.41 al Legii nr.119/1996 cu privire la actele de 

stare civilă (Pl-x nr.273/2022) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 

documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai 

acestora, precum şi în domeniul străinilor (PL-x nr.279/2022) 

8.Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 

nr.282/2022) 

9.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe 

teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei 

acestuia şi urmaşilor celui decedat (Pl-x nr.283/2022) 

10.Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.285/2022) 

11.Proiectul  de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 

privind ajutorul public judiciar în materie civilă (PL-x nr.286/2022) 

12.Proiectul de Lege 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.287/2022) 

13.Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x nr.289/2021) 
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La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea 

art.23 alineat (2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare (Pl-x nr.187/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și 

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

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea 

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.256/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 

industrii și servicii 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 dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de 

sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative (Pl-

x nr.267/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru 

sănătate și familie 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 aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi 

salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-

31 august 2021(PL-x nr.269/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție 

socială și Comisia pentru învățământ 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 asistenţa 

spiritual-religioasă în spitale şi statutul clerului spitalicesc (Pl-x nr.271/2022). Comisia pentru 

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

către Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia 

pentru sănătate și familie care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

La al șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea 

art.41 al Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x nr.273/2022). Comisia pentru 

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

către Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii 

Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor (PL-x 

nr.279/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 
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La al optulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege Proiect de Lege pentru 

completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x nr.282/2022). 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 și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât 
cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

La al nouălea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la 

acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 

acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat (Pl-x 

nr.283/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru 

modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PL-x nr.285/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație publică, 

amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină 

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

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie 

civilă (PL-x nr.286/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi care este 

sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

La al doisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege 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.287/2022). 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă și protecție socială 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

La al treisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x nr.289/2021). Comisia pentru egalitatea de 

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

juridică, de disciplină şi imunităţi care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, 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, Cambera Oana-Alexandra, Coarnă Dumitru, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, 

Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au 

absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte și Csep Eva-Andrea.  

 

PREŞEDINTE,   

Dan TANASĂ 

 
Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


