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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 14 şi 15 septembrie 2020 
 
 

În data de 14 septembrie 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 ziua următoare. 

 
În data de 15 septembrie 2020, începând cu ora 12.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință 
online, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea 
nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 83/2017 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 
din 23 iulie 2016 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor 
afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de 
ţiţei din zona Suplacu de Barcău – Plx 526/2017 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 657/2018 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.33 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – PLx 428/2018 

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. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 
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funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 486/2020 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative – Plx 493/2020 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 494/2020 

9. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii 
de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 
sănătate a populaţiei – Plx 496/2020 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru 
abrogarea art.IV alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru 
modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative – PLx 505/2020 

11. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind 
acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare – PLx 520/2020 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul apărării naţionale – PLx 522/2020 

13. Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru 
stimularea activităţii şi reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul 
de turism – PLx 523/2020 

14. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea 
naturii în vieţile noastre – COM (2020) 380 

15. 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. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitați: 
- dl Alin Ignat - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Marius Bălu - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- dl general maior dr.Florin Jianu - director, Ministerul Apărării 

Naționale 
- dl colonel dr. Florin Oancea - director general, Institutul Național de 

Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino" 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Naţional Sindical 

Democratice din România 
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Dumitru Fornea – secretar general, Confederația Sindicală 

Națională Meridian 
- dl Sorin Stan – secretar general, CNSLR Frăția 
- dna Amelia Popescu – director, CONPIROM 
- dl Alin Stoica – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Adelina Dabu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Simion Hăncescu – președinte, Federația Sindicatelor Libere din 

Învățământ 
- dl Dumitru Vieru – reprezentant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor 

Private Mici şi Mjlocii din România 
- dna Cătălina Voicu – reprezentant, Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mjlocii din România 
 

La începutul ședinței, domnul președinte Adrian Solomon a solicitat 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă – PLx 453/2020.  

Propunerea de suplimentare a fost aprobată de membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi. 

 
Astfel, dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă – PLx 453/2020 a fost trimis comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Amendamentele se regăsesc în 
raportul comisiei. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din 
Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 
83/2017 a fost retrimis comisiei de către plenul Camerei Deputaților în 
vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 
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În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și 3 abțineri), adoptarea proiectului 
de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.218 din 23 iulie 2016 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor 
afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei 
din zona Suplacu de Barcău – Plx 526/2017 a fost retrimisă comisiei 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 propunerii legislative. Acestea se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 657/2018 a 
fost retrimis de către plenul Camerei Deputaților în vederea reexaminării 
și întocmirii unui nou raport. 

În urma reluării dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.33 din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 428/2018 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 finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul de 
înlocuire întocmit. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 cadrul discuțiilor s-a precizat că reprezentanâii Departamentului 
pentru Relaţic cu Parlamentul, din cadrul Guvernului, au solicitat 
amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, în scopul elaborării 
unui punct de vedere asupra amendamentelor primite la comisie şi 
transmise către Guvern. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 
funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 486/2020 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi 
a Dispozitivelor Medicale din România, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative – Plx 493/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate 
și familie.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 
 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 494/2020 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace 
imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei 
intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei – Plx 
496/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de compentența Comisiei pentru sănătate și familie, Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de 
Guvern. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art.IV alin.(2) şi V din 
Legea nr.236/2019 pentru modificarea şi completarea art.15 din 
Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
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veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative – PLx 505/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind 
acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare – PLx 520/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și 3 abțineri), proiectul de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul apărării naţionale – PLx 522/2020 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de compentența 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

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

 
Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea 

activităţii şi reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism – PLx 
523/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de compentența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisiei pentru industrii și servicii. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri). 

 
Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea 
naturii în vieţile noastre – COM 380 (2020) a fost trimis comisiei noastre 
pentru examinare pe fond. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie 
favorabil asupra documentului prezentat. 

 
Referitor la propunerea legislativă privind dialogul social – Plx 

715/2018, au fost continuate dezbaterile asupra textului, în prezenţa 
reprezentanților organizaţiilor patronale și sindicale reprezentative. 

Membrii comisiei au precizat că finalizarea dezbaterilor și votul 
asupra propunerii legislative vor avea loc într-o ședință ulterioară. 

 
În ziua de 14 septembrie 2020 şi-au înregistrat prezenţa online 

toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
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La lucrările comisiei din data de 15 septembrie 2020 şi-au 
înregistrat prezenţa online toţi cei 23 de membri ai comisiei, iar următorii 
membri au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: Dohotaru Adrian-
Octavian, Manole Petre-Florin şi Stativă Irinel-Ioan. 

 
 
 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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