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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 1 - 31 iulie 2020 
 
 

În zilele de 1 şi 2 iulie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfășurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi a comisiei din 7 iulie 2020. 
 

În data de 7 iulie 2020, începând cu ora 10.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 31/2020 
2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice – PLx 260/2020 
3. Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale 

funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene – Plx 370/2020 
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului 
care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice – PLx 317/2020 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări 
fiscal-bugetare – PLx 379/2020 

6. Propunere legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018. 
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Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 
 La începutul dezbaterilor, domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele Comisiei, a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele proiecte: 

- 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 – PLx 
383/2020  

- proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-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 783/2015. 

 
Propunerea de suplimentare a fost aprobată de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi. 
 

La dezbateri au participat ca invitați: 
- dl Alin Ignat - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dna Lidia Barac - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- dl George Mirel Pîrvu - președinte, Sindicatul “Dreptatea" Vrancea 
- dl Sorin Dima - reprezentant, Sindicatul “Dreptatea" Vrancea 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Dumitru Vieru - consilier juridic, Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România 
- dl Adrian Manolache – reprezentant, Confederația Patronală 

Concordia 
- dl Floria Eduard – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Simion Hăncescu – președinte, Federația Sindicatelor Libere din 

Învățământ. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea 

art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice – PLx 31/2020, care a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere 
pe fond. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate amendamente, care 
supuse votului, au fost admise. Au luat cuvântul, în calitate de iniţiatori 
sau de autori ai amendamentelor, dl senator Cornel Cristian Resmeriţă, 
dna senator Eleonora-Carmen Hărău şi dl deputat Ilie Toma. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – PLx 260/2020 a fost trimis comisiei 
noastre spre 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 
majoritate de voturi (două abțineri), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 
 Proiectul de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale 

funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene – PLx 370/2020 a fost trimis 
comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două voturi împotrivă), respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 
personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice – PLx 317/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, întrucât este în curs de aprobare 
punctul de vedere al Guvernului. Solicitarea de amânare a fost acceptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte 
modificări fiscal-bugetare – PLx 379/2020 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, întrucât nu există un punct de 
vedere al Guvernului asupra amendamentelor propuse. Solicitarea de 
amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 – PLx 383/2020 a fost trimis 
comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate amendamente, care 
supuse votului, au fost admise. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, în sensul 
respingerii ordonanței de urgență. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-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 
783/2015 a fost retrimis de către Plenul Camerei Deputaților, în vederea 
reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

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

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

 
     Propunerea legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018 a fost 
trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

La dezbateri au participat reprezentanții organizațiilor patronale și 
sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi reprezentanţii 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Au continuat dezbaterile pe 
articole, fiind prezentate amendamentele depuse de către organizaţiile 
sindicale şi patronale.   

 
În zilele de 8 și 9 iulie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi a comisiei din zilele de 13 iulie 
2020. 

 
În data de 13 iulie 2020, începând cu ora 12.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului 
care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice – PLx 317/2020 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor 
acte normative – PLx 352/2020 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări 
fiscal-bugetare – PLx 379/2020 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2017 
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale – PLx 285/2020 

5. Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim – 
Plx 291/2020 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor – PLx 47/2020 

7. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea 
şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România – PLx 431/2019 

8. Propunere legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018. 
 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

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

Sociale 
- dl Viorel Grigoraș - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor 
- dna Lidia Barac - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- dl Mihai Firică – Secretar de Stat, Ministerul Culturii 
- dl Cătălin Trăistariu – preşedinte, Sindicatul Naţional al Grefei 

Judiciare „Dicasterial” 
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Cristian Mihai – reprezentant, Blocul National Sindical 
- dl Sorin Stan – secretar general, CNSLR Frăția 
- dl Sabin Rusu – secretar general, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România 
- dl Floria Eduard – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Alin Stoica – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Iulian Pope –prim-vicepreşedinte, Federaţia Sindicală „Sanitas” 
- dl Simion Hăncescu – președinte, Federația Sindicatelor Libere din 

Învățământ 
- dl Ion Dafinoiu - președinte, Colegiul Psihologilor din România 
- dl Bogdan Ion Cezar - reprezentant, Colegiul Psihologilor din 

România 
- dl Cătălin Nedelcea - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 
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- d-na Cristiana Bacalu - reprezentant, Colegiul Psihologilor din 
România 

- dna Claudia Tănase - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 
- dl Ion Duvac- reprezentant, Colegiul Psihologilor din România. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 
personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice – PLx 317/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond, atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. Au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi în scopul finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte 
normative – PLx 352/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond, atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

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

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
juridice pentru finalizarea dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
  

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi s-au amânat, la solicitarea 
membrilor comisiei, pentru ședința ulterioară.  

 
În data de 14 iulie 2020, începând cu ora 13.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările 
ulterioare – Plx 324/2018 
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2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice – PLx 661/2019 

3. Propunere legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018. 
 

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

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

Sociale 
- dna Anca Marin - comisar șef, Inspectoratul General pentru Imigrări, 

Ministerul Afacerilor Interne 
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Cristian Mihai – reprezentant, Blocul National Sindical 
- dl Sorin Stan – secretar general, CNSLR Frăția 
- dl Sabin Rusu – secretar general, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România 
- dl Floria Eduard – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Alin Stoica – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Bianca Oanea - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Iulian Pope – prim-vicepreşedinte, Federaţia Sindicală „Sanitas” 
- dl Simion Hăncescu – președinte, Federația Sindicatelor Libere din 

Învățământ 
- dl Dumitru Fornea – reprezentant, CSN Meridian 
- dna Cătălina Voicu – reprezentant, Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România 
- dl Cătălin Muşoi – reprezentant, Federaţia Sindicatelor Gaz-România 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
324/2018 a fost retrimisă de către Plenul Camerei Deputaților comisiei 
noastre, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea reexaminării și 
întocmirii unui nou raport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, menținerea soluției inițiale, respectiv adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente.  

Soluţia adoptată se regăseşte în raportul preliminar întocmit şi 
transmis celorlalte două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond. 
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Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice – PLx 661/2019 a fost retrimisă Parlamentului în conformitate cu 
dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, de către 
Preşedintele României. 

În data de 14 iulie 2020, raportul comisiei asupra cererii de 
reexaminare şi asupra legii a fost retrimis în temeiul Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, republicat, în vederea reexaminării și întocmirii unui 
nou raport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, păstrarea soluției inițiale, respectiv adoptarea legii cu 
amendamente, care se regăsesc în raportul suplimentar al comisiei asupra 
cererii de reexaminare şi asupra legii. 

 
     Propunerea legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018 a fost 
trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

La dezbateri au participat reprezentanții organizațiilor patronale și 
sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi reprezentanţii 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Au continuat dezbaterile pe 
articole, fiind prezentate amendamentele depuse de către organizaţiile 
sindicale şi patronale.   

 
În zilele de 15, 16 şi 20 iulie 2020, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având studiu individual asupra 
proiectelor aflate pe ordinea de zi a comisiei din 21 şi 22 iulie 2020. 

 
În data de 21 iulie 2020, începând cu ora 12.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
pe ordinea de zi propunerea legislativă privind dialogul social – Plx 
715/2018. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

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

Sociale 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Cristian Mihai – reprezentant, Blocul Naţional Sindical 
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Adrian Manolache – reprezentant, Confederația Patronală 

Concordia 
- dl Floria Eduard – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Alin Stoica – reprezentant, Confederația Patronală Concordia  
- dna Bianca Oanea - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Sorin Stan – secretar general, CNSLR Frăția 
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- dl Simion Hăncescu – președinte, Federația Sindicatelor Libere din 
Învățământ 

- dl Sabin Rusu - secretar general, Confederaţia Sindicatelor 
Democratice din România 

- dl Florin Jianu – preşedinte, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii din România 

- dna Cătălina Voicu – reprezentant, Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România 

- dl Ştefan Pădure – reprezentant, Uniunea Patronatelor din România 
– Business România 

- dl Costel Olteanu – reprezentant, Uniunea Patronatelor din România 
– Business România 

- dl Radu Godeanu – reprezentant, Uniunea Generală  a Industriaşilor  
din  România - U.G.I.R. 

- dna Amelia Popescu – reprezentant, Confederaţia  Patronală  din  
Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România - 
CONPIROM 

- dl Maxim Rodrigo - vicepreședinte, CSN MERIDIAN 
- dl Dumitru Fornea – reprezentant, CSN Meridian 
 

     Propunerea legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018 a fost 
trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

La dezbateri au participat reprezentanții organizațiilor patronale și 
sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi reprezentanţii 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Au continuat dezbaterile pe 
articole, fiind prezentate amendamentele depuse de către organizaţiile 
sindicale şi patronale.   

 
În data de 22 iulie 2020, începând cu ora 11.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 
1. Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială – 
PLx 131/2020 

2. Proiect de Lege privind statutul poliţistului local – PLx 226/2019 
3. Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 50/2020 
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor – PLx 47/2020 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor – PLx 228/2020 

6. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, 
reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România – 
PLx 431/2019 
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7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte 
modificări fiscal-bugetare – PLx 379/2020 

8. Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim 
– Plx 291/2020 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2017 
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale – PLx 285/2020 

10. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor militare de stat – PLx 199/2020 

11. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat cu modificările şi completările 
ulterioare – PLx 221/2020. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către domnul 

deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

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

Sociale 
- dl Marius Bălu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- dl Dragoș Lucian Rădulescu – Secretar de Stat, Ministerul Educației 

și Cercetării 
- dl Viorel Grigoraș – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii si Comunicatiilor 
- dl Valentin Roşu – şef departament, Ministerul Apărării Naționale 
- dl Florin Bucur – șef birou, Ministerul Apărării Naționale 
- dl Sorin Cristian Stan – președinte, Federaţia Salariaţilor din 

Administraţia Centrală şi Locală „Columna” 
- dl Eugen Ţone – reprezentant, Uniunea Sindicatelor Poliţiştilor Locali 

din România 
- dl Marius Niculin – reprezentant poliţişti locali, CSN Meridian 
- dl Mircea Dogaru – lider, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate 

şi în Retragere din România 
- dl Dumitru Coarnă - președinte, Sindicatul Național al Polițiștilor și 

Personalului Contractual din România 
- dl Ion Dafinoiu – președinte, Colegiul Psihologilor din România 
- dl Bogdan Ion Cezar – reprezentant, Colegiul Psihologilor din 

România 
- dl Aurel Lefter - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 
- dna Claudia Tănase - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 
- dna Nicoleta-Maria Roman - reprezentant, Colegiul Psihologilor din 

România 
- dl Cătălin Nedelcea - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 
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- dl Aurelian Danu - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 
- dna Cristiana Bacalu - reprezentant, Colegiul Psihologilor din 

România 
- dna Victoria Dumitrache - reprezentant, Colegiul Psihologilor din 

România 
- dna Cătălina Liliac - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 

 
Dezbaterile au început cu Legea pentru completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de 
protecţie socială – PLx 131/2020, care a fost retrimisă Parlamentului în 
conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, de către Preşedintele României. 

Membrii comisiei au acceptat obiecţiile formulate de Preşedintele 
României şi au aprobat, în parte, cererea de reexaminare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abțineri), adoptarea legii cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei.  
 

Proiectul de Lege privind statutul poliţistului local – PLx 226/2019 a 
fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 
 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru apărare, prin care se propune respingerea proiectului de lege. 

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

Proiectul de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 
50/2020 a fost retrimis atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătare și familie de către Plenul Camerei Deputaților, în vederea 
reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

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

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei pentru 
sănătate şi familie, în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului 
comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor – PLx 47/2020 a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor – PLx 228/2020 a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbatere pe fond. 

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

 
Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, 

reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România – PLx 
431/2019 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru învățământ, știință, 
tineret și sport. 

La dezbaterile generale au participat reprezentanții Colegiului 
Psihologilor din România. Au fost prezentate puncte de vedere ale 
reprezentanţilor Colegiului asupra iniţiativei legislative şi amendamentelor 
primite şi transmise acestora în vederea clarificării unor aspecte tehnice. 

Dezbaterile asupra textului au fost amânate pentru o şedinţă 
ulterioară. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte 
modificări fiscal-bugetare – PLx 379/2020 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

Dezbaterile au fost amânate pentru o ședință ulterioară, având în 
vedere faptul că membrii comisiei au solicitat Ministerului Finanțelor 
Publice prezentarea unui impact financiar asupra proiectului de lege. 
Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim 

– Plx 291/2020 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale – PLx 285/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Acestea se 
regăsesc în raportul comisiei. 
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 Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor militare de stat – PLx 199/2020 și proiectul de Lege 
privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat cu modificările şi completările ulterioare – PLx 221/2020 
au fost trimise spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 
 În cadrul discuțiilor s-a precizat faptul ca proiectele vor fi dezbătute 
împreună, întrucât au același obiect de reglementare. 

În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar al 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi  
amendamente. Supuse votului, amendamentele au fost admise. Astfel, 
membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (două abțineri), 
adoptarea cu amendamente a proiectului de lege - PLx 199/2020 și 
respingerea proiectului de lege – PLx 221/2020. Amendamentele se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru 
apărare în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
 

În ziua de 23 iulie 2020, începând cu ora 12.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi 
proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 657/2018. 

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

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
 

În ziua de 27 iulie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 
În zilele de 1, 2, 8 şi 9 iulie 2020 şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 

24 de membri ai comisiei, iar următorii membri s-au aflat la sediul 
Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă şi Silviu 
Vexler – vicepreşedinţi, Violeta Răduţ – secretar, Mara-Daniela Calista, 
Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Daniela Oteşanu, Eliza-
Mădălina Peţa-Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira.  
 
 În ziua de 13 iulie 2020 şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 24 de 
membri ai comisiei, iar următorii membri s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă – vicepreşedinte, 
Csép Éva-Andrea şi Violeta Răduţ – secretari, Mara-Daniela Calista, 
Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira.  
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 În ziua de 14 iulie 2020 şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 24 de 
membri ai comisiei, iar următorii membri s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă – vicepreşedinte, 
Csép Éva-Andrea şi Violeta Răduţ – secretari, Mara-Daniela Calista, 
Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu.  
 

 În zilele de 16, 20, 21 şi 22 iulie 2020 şi-au înregistrat prezenţa toţi 
cei 24 de membri ai comisiei, iar următorii membri s-au aflat la sediul 
Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă – 
vicepreşedinte, Csép Éva-Andrea şi Violeta Răduţ – secretari, Mara-
Daniela Calista, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Irinel 
Ioan Stativă.  
  

În ziua de 23 iulie 2020 şi-au înregistrat prezenţa online toţi cei 24 
de membri ai comisiei.  
  

În ziua de 27 iulie 2020 şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 24 de 
membri ai comisiei, iar următorii membri s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă – vicepreşedinte, 
Csép Éva-Andrea şi Violeta Răduţ – secretari, Mara-Daniela Calista, 
Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Irinel Ioan Stativă.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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