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Denumirea iniţiativei legislative sau a 
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Observaţii

0 1 3 4 5 6 7

1. 

Dezbatere privind Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR)

09.03.2021

ora: 14:30

Invitat: Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene

2.
Chestionarul pentru cel de-al 35-lea Raport

bianual al COSAC

09.03.2021

ora: 14:30

dezbateri și adoptare

3.

Comisia Europeană – Pilonul european al 

drepturilor sociale.

a. Comisia a prezentat Planul de acțiune 

privind Pilonul european al drepturilor 

sociale.

b. Comunicarea: Planul de acțiune privind 

Pilonul european al drepturilor sociale.

10.03.2021

Studiu individual
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4.

Comisia Europeană – Transparența 

salarială.

a. Comunicat de presă – Transparența 

salarială: Comisia propune măsuri pentru a 

asigura salarii egale pentru o muncă egală.

b. Întrebări și răspunsuri – Salarii egale: 

Comisia propune măsuri privind transparența 

salarială pentru a asigura salarii egale pentru 

muncă egală.

c. Propunerea de directivă privind 

transparența salarială pentru a consolida 

aplicarea principiului egalității de remunerare.

d. Rezumatul evaluării impactului.

e. Fișă informativă – transparența salarială: 

remunerație egală pentru femei și bărbați 

pentru muncă egală.

10.03.2021

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Noile etichete 

energetice ale UE.

a. Comunicat de presă – Noile etichete 

energetice ale UE aplicabile de la 1 martie 

2021.

b. Întrebări și răspunsuri cu privire la 

reclasificarea etichetelor energetice ale UE și 

la măsurile de proiectare ecologică. 

11.03.2021

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană –  Instrumentul de 

sprijin tehnic 2021-2027.

a. Comunicat de presă – Comisia sprijină 

proiectele de reformă ale statelor membre 

pentru mai multe locuri de muncă și o creștere 

durabilă în cadrul Instrumentului de sprijin 

tehnic (IST).

b. Întrebări și răspunsuri privind Instrumentul 

de sprijin tehnic 2021-2027.

c. Fișe informative privind proiectele de 

reformă ale României – IST 2021.

11.03.2021

Studiu individual

9. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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