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1. Audierea candidaţilor pentru ocuparea unui 

post vacant în Colegiul Director al Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării.      

Marţi, 13 martie 2018, ora 
10,00, Sala Mihai Viteazul (etaj 
P1).                                                 
Şedinţă comună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi ale 
Camerei Deputaţilor şi cu 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi minorităţi, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări şi Comisia 
pentru egalitatea de şanse ale 
Senatului.

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

ORDINEA DE ZI
 a lucrărilor comisiei din 13 martie 2018, ora 10,00

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
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2. R13/2014 Raportul de activitate pe anul 2013 al 

Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării.                                                     

Marţi, 13 martie 2018, ora 
10,00, Sala Mihai Viteazul (etaj 
P1).                                                 
Şedinţă comună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi ale 
Camerei Deputaţilor şi cu 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi minorităţi, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări şi Comisia 
pentru egalitatea de şanse ale 
Senatului.

3. R21/2015 Raportul de activitate pe anul 2014 al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării.                                                     

Marţi, 13 martie 2018, ora 
10,00, Sala Mihai Viteazul (etaj 
P1).                                                 
Şedinţă comună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi ale 
Camerei Deputaţilor şi cu 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi minorităţi, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări şi Comisia 
pentru egalitatea de şanse ale 
Senatului.
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4. R21/2017 Raportul de activitate pe anul 2015 al 

Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării.                                                     

Marţi, 13 martie 2018, ora 
10,00, Sala Mihai Viteazul (etaj 
P1).                                                 
Şedinţă comună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi ale 
Camerei Deputaţilor şi cu 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi minorităţi, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări şi Comisia 
pentru egalitatea de şanse ale 
Senatului.

5. R12/2017 Raportul de activitate pe anul 2016 al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării.                                                     

Marţi, 13 martie 2018, ora 
10,00, Sala Mihai Viteazul (etaj 
P1).                                                 
Şedinţă comună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi ale 
Camerei Deputaţilor şi cu 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi minorităţi, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări şi Comisia 
pentru egalitatea de şanse ale 
Senatului.
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