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

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor Comisiei din 12 mai 2020 (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.606/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.

226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Cameră decizională Raport comun 

Comisia juridică
Raport 

preliminar

2. PLx. 62/2020 Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice

Cameră decizională Raport comun 
Comisia juridică

Raport 
preliminar

3. PLx.211/2020 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie 
ca ”Ziua naţională a copilului prematur din România

Cameră decizională Aviz Comisia 
sănătate

4. PLx.212/2020 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  

5. PLx.214/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 
privind Codul Civil, republicată

Cameră decizională Aviz Comisia 
juridică  

6. PLx.215/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18140
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18140
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18108
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18108
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18108
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18531
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18531
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18532
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18532
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18532
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18536
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18536
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18258
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18258
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7. PLx.216/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.
218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

Cameră decizională Aviz Comisia 
juridică  

8.
PLx.217/2020 Proiect de Lege privind măsurile de siguranţă cu 

caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi 
pentru măsuri de siguranţă

Cameră decizională Aviz Comisiile 
de sănătate și 

juridică

9.
PLx.221/2020 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu 
modificările şi completările ulterioare

Cameră decizională Aviz Comisiile 
de muncă și 

apărare

10.
PLx.227/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de 
valoare

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

PREŞEDINTE
Cristina-Ionela Iurișniți

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18259
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18259
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18263
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18263
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18263
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18275
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18275
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18275
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18290
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18290
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18290

