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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 CAMERA DEPUTAŢILOR           

                                         

                            

          COMISIA PENTRU 

          TINERET ȘI SPORT 

             PLx. 321/2022 

            Nr.4C-25/77/2022 

            București, 6 iulie 2022 

  

 

AVIZ  

 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru 

modificarea art.3 alin.(2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative  

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificări și completări, Comisia pentru tineret și sport a fost 

sesizată, spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi şi pentru modificarea art.3 alin.(2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimisă cu adresa nr. PLx. 

321/2022 din 7 iunie 2022, și înregistrată la Comisia pentru tineret și sport cu nr. 4c-

25/77 din 8 iunie 2022. 

Conform dispozițiilor art.75 din Constituția României, republicată și a art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, Camera 

Deputaților este Cameră decizională.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea subordonării 

Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, din structura 

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, (MMSS) în cea a Ministerului Familiei, 

Tineretului şi Egalităţii de Şanse (MFTES), păstrarea nivelului de salarizare al 

structurilor subordonate MFTES la nivelul structurilor subordonate MMSS, schimbarea 

menţionilor din lege referitoare la MMSS cu cele referitoare la MFTES, introducerea 

funcţiei de subsecretar de stat, necesară având în vedere complexitatea activităţii, 

introducerea noţiunilor de concediu de îngrijire şi formule flexibile de lucru. 
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Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificări și completări, membrii Comisiei pentru tineret și sport au dezbătut propunerea 

legislativă în ședința din 6 iulie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde 

aviz favorabil Proiectului de Lege, în forma transmisă Comisiei pentru tineret și sport 

de către Biroul Permanent. 

Membrii comisiei au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

        

        

 

          PREŞEDINTE                                                                       

 

     Oana-Silvia ȚOIU                                                       

 
Referent 
 


