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

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor Comisiei din 26 mai 2020, ora 16:00 (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.263/2020 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea 

Legii 254/2013 prvind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal

Cameră decizională Aviz Comisia 
juridică

2. PLx.265/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă  

3. PLx.268/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.26 din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor

Cameră decizională Aviz Comisia 
juridică

4. PLx.272/2020 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011

Prima Cameră 
sesizată

Aviz Comisia 
învățământ

5. PLx.278/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.45/2020 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea 
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Cameră decizională Aviz Comisiile 
juridică și 
drepturile 

omului

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18310
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18310
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18310
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18310
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18574
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18574
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18319
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18319
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18319
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18593
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18593
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18598
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18598
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18598
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18598
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6. PLx.282/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri de protecţie socială

Cameră decizională Aviz Comisiile 
de muncă și 

sănătate

7. PLx.284/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind măsuri de 
protecţie socială determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă  

8.

PLx.285/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul 
prestării de servicii transnaţionale

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă  

9.
PLx.295/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii
Cameră decizională Aviz Comisia de 

muncă  

PREŞEDINTE
Cristina-Ionela Iurișniți

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18602
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18602
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18602
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18602
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18602
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18602
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18604
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18604
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18604
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18604
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18604
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18609
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18609
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18609
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18610
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18610

