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

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor Comisiei din 15 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.606/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.226 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Cameră 

decizională
Raport comun 

cu Comisia 
juridică

2. PLx.589/2020 Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor 
familiilor numeroase

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de muncă și 

sănătate
3. PLx.590/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru 

personalul din învăţământ în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspîndirea coronavirusului 
SARS-CoV-2

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

4. PLx.604/2020 Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale la 
distanţă

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de sănătate

5. PLx.605/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, 
pe perioada stării de urgenţă

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de buget și 

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=18926
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18926
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18940
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18940
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18940
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18940
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18951
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18951
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18733
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18733
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18733
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18733
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18733
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6. PLx.606/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind 
exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata 
unor sume reprezentând venituri de natură salarială

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

7. PLx.609/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

8. PLx.621/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor 
financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi 
sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de buget și 
învățământ

PREŞEDINTE
Cristina-Ionela Iurișniți

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18949
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18949
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18949
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18755
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18755
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18960
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18960
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18960
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18960

