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0 1 2 3 4 5 6 7

1 PLx 357/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie

Cameră decizională S-a primit raport preliminar de la 

Comisia juridică

2 PLx 18/2022 Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor 

cu privire la costul total al creditării şi la 

cesiunea de creanţe

Cameră decizională 7.02.2022 Aviz pentru Com.pt 

Industrii si Com. 

Buget

23.02.2022

3 PLx 20/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 

168/2020 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului participant la acţiuni militare, 

misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara 

teritoriului statului român şi acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor 

celui decedat

Cameră decizională 07.02.2022 Aviz pentru Com.      

Apărare

23.02.2022

4 PLx 21/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice

- Raportor: 

Cameră decizională 07.02.2022 Aviz pentru Com. 

Muncă

23.02.2022

Parlamentul României

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din 15.02.2022-ora 13.00(prezență fizică și online)
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5 PLx 32/2022 Proiect de Lege pentru completarea art 5 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 a celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri

Cameră decizională 09.02.2022 Aviz pentru Com. 

Muncă

01.03.2022

6 PLx 37/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 

din Legea nr.118/2002 pentru instituirea 

indemnizaţiei de merit

Cameră decizională 09.02.2022 Aviz pentru Com. 

Muncă și Com. 

Buget

01.03.2022

7 PLx 38/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.13 

alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri

Cameră decizională 09.02.2022 Aviz pentru 

Com.Muncă

01.03.2022

PREȘEDINTE

Dan TANASĂ
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