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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor Comisiei din 7 octombrie 2020, ora 14:00 (în mediul online)

Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise 
pe ordinea de zi şi menţionarea raportorilor

Competenţa 
CD potrivit 
art.75 din 
Constituţie

Data 
sesizării 
comisiei

Scopul 
sesizării

Termen de 
soluţionare Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx.550/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei 
suverane a poporului român, exprimată la referendumul 
organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de 
acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii 
Constituţionale

Prima Cameră 
sesizată

Aviz Comisiile 
juridică și de 
administrație

2. PLx.551/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de muncă și 

buget
3. PLx.552/2020 Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de muncă și 

buget

4. PLx.558/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18895
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18895
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18895
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18895
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18895
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18895
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18895
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18896
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18896
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18897
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18897
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18897
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18897
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18897
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18905
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18905
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18905
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5. PLx.572/2020 Proiect de Lege privind efectuarea unui test de 
proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări 
referitoare la profesii

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de învățământ 

și muncă

6. PLx.573/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea 
unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de muncă și 

sănătate

7. PLx.574/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru 
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care 
beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale 
pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din 
fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de muncă, 

învățământ și 
administrație

8. PLx.581/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea 
de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în 
condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului 
şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu 
coronavirus SARS--Cov-2

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de buget

9. PLx.582/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de muncă și 

sănătate

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18922
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18922
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18922
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18916
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18916
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18916
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18916
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18916
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18916
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18917
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18917
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18917
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18917
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18917
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18917
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18917
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18931
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18931
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18931
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18931
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18931
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18931
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18932
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18932
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18932
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18932
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18932
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18932
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18932
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10. PLx.584/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere 
pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia 
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun 
prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în 
unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

11. PLx.586/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

12. PLx.587/2020 Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă 
durată

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

PREŞEDINTE
Cristina-Ionela Iurișniți

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18934
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18934
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18934
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18934
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18934
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18934
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18934
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18685
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18685
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18924
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18924

