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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 9 iunie 2020 
 
 

În data de 9 iunie 2020, începând cu ora 14.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 
1. Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 privind Codul muncii – Plx 718/2018 
2. Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale – Plx 

133/2019 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
PLx 252/2019 

4. Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 50/2020 

5. Proiect de Lege privind Decretul-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 celor deportate 
în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 225/2020 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.79/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – 
PLx 306/2020 

7. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 
309/2020 
 

Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
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La începutul dezbaterilor, domnul deputat Adrian Solomon a solicitat 

introducerea pe ordinea de zi şi a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 650/2018. 
Supusă votului, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost 

aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 
 

La dezbateri au participat ca invitați: 
- dl Tudor Polak – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale; 
- dl Csaba Asztalos - președinte, Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentu modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii – Plx 718/2018, care a 
fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor şi a opiniilor prezentate, membrii comisiei au 
solicitat amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de 
amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale – 

Plx 133/2019 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 
În cadrul discuțiilor s-a precizat că iniţiatorii solicită amânarea 

dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 252/2019, a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (trei abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat şi transmiterea unui raport prelimina către Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirea raportului 
comun. 

 
Proiectul de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 
50/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 
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În cadrul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care, supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (trei voturi împotrivă și o abținere), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și 
transmis Comisiei pentru sănătate şi familie în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind Decretul-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 celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 225/2020 a fost 
trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate amendamente, care, 
supuse votului, au fost admise. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – PLx 306/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de compentența Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 

reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 
309/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de compentența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu majoritate de voturi (șapte voturi împotrivă și o abținere). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 

nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – Plx 650/2018 a fost trimisă spre 
dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care, supuse votului, au fost admise. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (opt voturi împotrivă și două abțineri), adoptarea cu amendamente 
a propunerii legislative. Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
La lucrările online ale comisiei din data de 9 iunie 2020 şi-au 

înregistrat prezenţa toți cei 24 de membri ai comisiei, următorii deputaţi 
aflându-se la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, , 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Petre-Florin Manole, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, 
Florin Popa, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă şi Lia Olguţa 
Vasilescu. 

 
 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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