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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 24 noiembrie 2020 

Nr. 4c-9/430 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului 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, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 325/2020 din 3 iunie 

2020, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 

Lidia Vladescu
comisie
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 24 noiembrie 2020 

Nr. 4c-9/430 
  

R A P O R T 

asupra proiectului 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 

 
 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 325/2020 din 3 iunie 2020, cu dezbaterea 
pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 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. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2020, care prevede stabilirea 
unor măsuri suplimentare de protecţie socială în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Sars-CoV-2, 
constând în continuarea acordării, pe toată perioada stării de urgenţă, a 
concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru persoanele beneficiare ale 
concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi până la împlinirea 
vârstei de 7 ani, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010. Totodată, este vizată acordarea, pe toată perioada stării de 
urgenţă, a concediului de acomodare şi a indemnizaţia lunare prevăzute la 
art.50 din Legea nr.273/2004. De asemenea, se urmăreşte reglementarea 
menţinerii, în perioada de izolare preventivă, la locul de muncă sau în 
zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior pentru o 
perioadă de 14 zile, urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la 
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domiciliu, a drepturilor salariaie, la nivelul avut în luna anterioară 
decretării stării de urgenţă, pentru personalul prevăzut la art.10 din 
Ordonanţa militară nr.8/2020. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 mai 
2020. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.429/04.05.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/551/27.07.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/298/10.06.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/297/09.06.2020). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 23 

noiembrie 2020 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Petronel Munteanu, 
secretar general adjunct, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa deputaţii conform 

listei de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 


