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

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor Comisiei din 9 noiembrie 2020, ora 15:00 (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.629/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.171/2020 privind modificarea şi completarea 
art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Prima Cameră 
sesizată

Aviz Comisia 
de învățământ

2. PLx.630/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale 1/2011

Prima Cameră 
sesizată

Aviz Comisia 
de învățământ

3. PLx.633/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
precum şi a altor acte normative

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de buget și 

sănătate

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18989
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18989
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18989
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18982
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18982
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18984
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18984
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18984
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18984
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18984
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18984
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18984
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18984
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18984
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4. PLx.666/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum 
şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 
persoane în sistemul public de pensii

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

5. PLx.561/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
263/2010 privind sistemul public de pensii

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

6. PLx.564/2020 Propunere legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a 
pensionarilor care îşi doresc să îşi continue activitatea în 
domeniile în care au activat anterior pensionării

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de muncă

7. PLx.571/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550/2004 
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

Cameră 
decizională

Aviz Comisia 
de apărare

8. PLx.594/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind 
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de 

administrație și 
juridică

9. PLx.611/2020 Proiect de Lege privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de 
Solidaritate "Locuinţe pentru tinerii români"

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de buget și 

administrație
10 PLx.616/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de buget și 

sănătate

11 PLx.656/2020 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
dialogului social nr.62/2011

Cameră 
decizională

Aviz Comisiile 
de muncă și 

juridică

PREŞEDINTE
Cristina-Ionela Iurișniți

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18996
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18996
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18996
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18996
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18996
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18903
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18903
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18715
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18715
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18715
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18944
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18944
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18928
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18928
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18928
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18928
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18928
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18735
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18735
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18737
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18737
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18737
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18732
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18732

