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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 iunie 2020, ora 13:30 (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.254/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Prima Cameră 

sesizată
Aviz Comisia 

învățământ

2. PLx.255/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 1/2011 a educaţiei naţionale

Prima Cameră 
sesizată

Aviz Comisia 
învățământ

3. PLx 306/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Prima Cameră 
sesizată

Aviz Comisiile 
de învățământ și 

apărare

4. PLx.317/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează 
în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice.

Cameră decizională Aviz Comisiile 
de muncă și 

juridică

5. PLx.323/2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea părinţilor şi a 
operatorilor economici privaţi pe perioada stării de 
alertă şi a suspendării cursurilor

Prima Cameră 
sesizată

Aviz Comisia 
învățământ

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18588
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18588
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18578
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18578
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18646
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18646
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18646
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18638
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18638
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18638
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18638
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18638
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18638
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18665
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18665
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18665
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6. PLx.325/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor 
măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

7. PLx.333/2020 Proiect de Lege privind organizarea activităţii şi 
funcţionarea instituţiilor de medicină legală

Cameră decizională Aviz Comisiile 
de sănătate și 

juridică

8.
PLx.334/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din 

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului

Cameră decizională Aviz Comisiile 
de muncă și 

juridică

9.
PLx.338/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Cameră decizională Aviz Comisia de 
buget

10.
PLx.342/2020 Propunere legislativă privind organizarea şi finanţarea 

serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a 
îmbolnăvirilor.

Cameră decizională Aviz Comisia de 
sănătate

PREŞEDINTE
Cristina-Ionela Iurișniți

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18651
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18651
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18651
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18651
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18651
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18397
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18397
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18411
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18411
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18411
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18660
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18660
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18660
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18378
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18378
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18378

