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0 1 2 3 4 5 6 7

1 PLx 

144/2021

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea legii 

Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare

- Raportor: 

Prima Cameră 

TAC: 

10.05.2021 Aviz pt 

Comisia de 

învățământ

02.06.202

1

2 PLx 

149/2021

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare

- Raportor: 

Prima Cameră 

TAC: 

10.05.2021 Aviz pt 

Comisia de 

învățământ

02.06.202

1

Parlamentul României

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din  18.05.2021- ORA 10.30 ( prezență fizică si online)

pag. 1 / 4



0 1 2 3 4 5 6 7

3 PLx 

187/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2021 privind stabilirea unor 

măsuri în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate în contextul 

evoluţiei situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum 

şi pentru abrogarea unor prevederi din 

Ordonanţa 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, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 

Cameră 

decizională

10.05.2021 Aviz pt 

Comisia de 

sănătate și 

Comisia pt 

buget

31.05.202

1
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0 1 2 3 4 5 6 7

4 PLx 

192/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii recunoştinţei pentru 

victoria Revoluţiei Române din 

decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la 

Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 

revolta muncitorească anticomunistă 

din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

nr.341/2004

- Raportor: 

Cameră 

decizională

10.05.2021 Aviz pt. 

Comisia 

juridică

31.05.202

1

5 PLx 

195/2021

Proiect de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.81/2018 privind 

reglementarea activităţii de telemuncă

- Raportor: 

Cameră 

decizională

10.05.2021 Aviz pt 

Comisia pt 

muncă

31.05.202

1

6 PLx 

198/2021

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul Penal

- Raportor: 

Cameră 

decizională

10.05.2021 Aviz pt 

Comisia de 

învățământ

31.05.202

1
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0 1 2 3 4 5 6 7

7 PLx 

199/2021

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi a celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri

- Raportor: 

Cameră 

decizională

10.05.2021 Aviz pt 

Comisia pt 

muncă

20.05.202

1

PREȘEDINTE,

Dan TANASĂ
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