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Parlamentul  României 

                                            
Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi 

     

Nr. 4c-20/511/19 octombrie 2022 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 19 octombrie 2022 

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

19 octombrie 2022, la orele 13.00, 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.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) 

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2022 pentru modificarea 

Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe(PL-x nr.591/2022) 

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x nr.593/2022) 

4.Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ (PL-x nr.600/2022) 

5.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal  (PL-x 

nr.601/2022) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

(PL-x nr.602/2022) 

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

cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x nr.606/2022) 

8.Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.607/2022) 

La primul punct al ordinii de zi s-a 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. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente admise. 

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

Ordonanţei Guvernului nr.22/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe(PL-x nr.591/2022). 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 care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 
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La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă (PL-x nr.593/2022). 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 patrulea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 

nr.600/2022). 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 cincilea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal  (PL-x nr.601/2022). Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

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

politică economică și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci 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 șaselea punct al ordinii de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, 

precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PL-x nr.602/2022). 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 administrație publică și 

amenajarea teritoriului care sunt sesizate 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 dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

(Pl-x nr.606/2022). 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 optulea punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru completarea şi 

modificarea art.269 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.607/2022). 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 învățământ și Comisia pentru muncă și protecție socială 

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

voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Șerban 

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

Viorica-secretar a fost înlocuită de Piper-Savu Florin, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, 

Coarnă Dumitru, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel și 

Ungureanu Emanuel-Dumitru. Au absentat: Tanasă Dan-preşedinte, Grosaru Andi-Gabriel și Rizea 

Cristina Camelia.  

 

VICEPREŞEDINTE, 

Georgeta-Carmen HOLBAN 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


