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

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor Comisiei din 2 iulie 2020 (studiu individual)

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.377/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale 1/2011
Prima Cameră 

sesizată
Aviz Comisia 

învățământ
Studiu 

individual

2. PLx 383/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea 
acordării unui stimulent de risc pentru personalul 
centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a 
persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii 
şi adulţi cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte 
categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de 
muncă, pe perioada stării de urgenţă

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

Studiu 
individual

3. PLx 386/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor 
măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Cameră decizională Aviz Comisiile 
de muncă și 

buget

Studiu 
individual

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18716
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http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18704
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4. PLx.390/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

Studiu 
individual

5. PLx.391/2020 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă 
salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic ca urmare a decretării 
stării de asediu sau a stării de urgenţă

Cameră decizională Aviz Comisia de 
muncă

Studiu 
individual

6. PLx.396/2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi 
urmaşilor personalului medical implicat în combaterea 
pandemiei de coronavirus COVID - 19

Cameră decizională Aviz Comisiile 
de muncă și 

sănătate

Studiu 
individual

PREŞEDINTE
Cristina-Ionela Iurișniți
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http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18473
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18473
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18473
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18472
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18472
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18472

