
pag. 1 /

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

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor Comisiei din 15 septembrie 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.397/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) 

din Legea audiovizualului nr.504/2002
Prima Cameră 

sesizată
Aviz Comisia 

cultură

2. PLx.499/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind 
unele măsuri în vederea implementării programului "O 
familie, o casă"

Cameră decizională Aviz Comisia 
buget

3. PLx.501/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

4. PLx.504/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru 
sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de 
tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, 
acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi 
unele măsuri de distribuire a acestora

Cameră decizională Aviz Comisiile 
de muncă și 
administrație
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5. PLx.513/2020 Proiect de Lege privind acordarea unei alocaţii de 
sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor şi 
familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

6. PLx.518/2020 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

7. PLx.524/2020 Proiect de Lege privind efectuarea de teste gratuite 
împotriva COVID-19

Cameră decizională Aviz Comisia de 
sănătate

8.

PLx.546/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi 
pentru completarea art.28 din Legea nr.127/2019 
privind sistemul public de pensii

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

PREŞEDINTE
Cristina-Ionela Iurișniți
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