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Parlamentul  României 

                              
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/486/11 octombrie 2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 11 octombrie 2022 

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 

11 octombrie 2022, la orele 9.30, în ședință având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.104/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 

terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind 

privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 

statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL-x nr.547/2022) 

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.119/2022 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.551/2022) 

3.Proiect de Lege pentru modificarea art.17 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 

de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 

nr.554/2022) 

4.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului republicată (Pl-x nr.555/2022) 

5.Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 

nr.557/2022) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei (PL-x nr.559/2022) 

7.Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic (PL-x 

nr.561/2022) 

8.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.485 din Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x nr.562/2022) 

9.Proiect de Lege pentru completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr.487/2002 (PL-x nr.563/2022) 

10.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (PL-x nr.564/2022) 

11.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea nr.53/2003 -

Codul muncii (Pl-x nr.565/2022) 

12.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru 

acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 

internaţionale (Pl-x nr.566/2022) 

13.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul 

de procedură penală (Pl-x nr.568/2022) 
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14.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18 din 

29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Pl-x nr.569/2022)  

La primul punct al ordinii de zi s-a dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind 

unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 

modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului (PL-x nr.547/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină 

și imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 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.119/2022 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.551/2022). 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 și 

Comisia pentru industrii și servicii care sunt sesizate în fond. Membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea art.17 din 

Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x nr.554/2022). 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 care este sesizată 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 dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

republicată (Pl-x nr.555/2022). 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 juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate 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 dezbătută Propunerea legislativă privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.557/2022). 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil cu un amendament admis. 

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

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL-x nr.559/2022). 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 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 privind reglementarea 

tichetelor sociale pe suport electronic (PL-x nr.561/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse 

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

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

informației și comunicațiilor 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 pentru modificarea şi 

completarea art.485 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PL-x nr.562/2022). 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 administrație publică și amenajarea teritoriului 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 dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea Legii 

sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (PL-x 

nr.563/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru sănătate 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 şi 

completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x nr.564/2022). 

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

urmând a fi trimis către Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru tineret și sport care este sesizată în 

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

favorabil. 

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

modificarea şi completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x nr.565/2022). 

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 care este sesizată în fond. În 

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

negativ. 

La al doisprezecelea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunere legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic 

internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale (Pl-x nr.566/2022). 

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 majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (Pl-x 

nr.568/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină și imunități care este sesizată 

în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Pl-x nr.569/2022). 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

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

Raisa-secretar a fost înlocuită de domnul deputat Lilian Scripnic, Sandu Viorica-secretar, Csep Eva-

Andrea, Grosaru Andi-Gabriel, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu 

Gabriel și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Cambera Oana-Alexandra, Coarnă Dumitru 

și Rizea Cristina Camelia.  

PREŞEDINTE,   

Dan TANASĂ 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


