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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 12, 13, 14 și 15 octombrie 2020 

 
 
În data de 12 octombrie 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – PLx 85/2020 

2. Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului 
maritime – Plx 291/2020 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind 
exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor 
sume reprezentând venituri de natură salarială – PLx 606/2020 

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale 
nr.292/2011 – PLx 175/2020 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 501/2020 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de 
mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 
mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi 
unele măsuri de distribuire a acestora – PLx 504/2020 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin 
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educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile 
precum şi unele măsuri de distribuire a acestora – PLx 574/2020 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă – PLx 552/2020 

9. Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată – 
PLx 587/2020 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 
din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat – PLx 522/2019 

11. Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(6) şi (7) din 
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 615/2020 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 616/2020 

13. Propunere legislativă privind dialogul social   - Plx 715/2018 
14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară – 
Plx 619/2020. 
 

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

 
La dezbateri au participat în calitate de invitați: 
- dl Tudor Polak - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dna Carmen Moraru - Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene 
- dl Marius Bălu - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Naţional Sindical  
- dl Sabin Rusu - secretar general, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România (CSDR) 
- dl Dumitru Fornea – secretar general, Confederația Sindicală Națională 

Meridian 
- dl Alin Stoica – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Adrian Manolache - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Adelina Dabu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
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- dl Dan Vieru – reprezentant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum 
şi a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – PLx 85/2020, care a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, în 
sensul respingerii ordonanţei de urgenţă, ţinând cont de faptul că a fost 
admisă excepţia de neconstituţionalitate formulată de Avocatul Poporului şi 
Curtea Constituţională a constatat, prin Decizia nr.229 din 2 iunie 2020, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.602 din 9 iulie 2020, 
că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum 
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, este neconstituţională. 
 

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 amânarea 
dezbaterilor, întrucât nu au fost prezentate observațiile făcute de Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor asupra propunerii legislative. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind 

exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 
reprezentând venituri de natură salarială – PLx 606/2020 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 majoritate de 
voturi (2 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale 

nr.292/2011 – PLx 175/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere 
pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care se regăsesc în 
raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – PLx 501/2020 a fost trimis comisiei 
noastre spre dezbatere pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 
de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază 
de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din 
fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de distribuire a 
acestora – PLx 504/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului.  

În cadrul discuțiilor 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 preliminar transmis Comisiei pentru administraţie, în 
vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 
de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază 
de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din 
fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de distribuire a 
acestora – PLx 574/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Soluţia 
adoptată va fi transmisă celorlalte două comisii sesizate cu dezbaterea pe 
fond a proiectului de lege, în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii 
raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 
creşterii ocupării forţei de muncă – PLx 552/2020 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 
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În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor 
pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată – 

PLx 587/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 
În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 

24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat – PLx 522/2019 a fost trimis 
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamentele cuprinse în 
raportul preliminar al Comisiei pentru apărare. Supuse votului, 
amendamentele 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 comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(6) şi (7) din 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 
615/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În cadrul discuțiilor 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, care se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 616/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și 
familie și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 

Propunerea legislativă privind dialogul social - Plx 715/2018  a fost 
trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond. Pe parcursul a peste 20 de 
şedinţe, la care au participat reprezentanți ai organizațiilor patronale și 
sindicale reprezentative la nivel naţional, reprezentanţi ai Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale, precum şi autori de amendamente, au fost prezentate 
amendamente. Supuse votului, acestea au fost fie admise, fie respinse. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), adoptarea cu amendamente a 
propunerii legislative. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară – Plx 619/2020 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
prezentată de iniţiator. 

 
În data de 13 octombrie 2020, începând cu ora 10.30, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, 
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. 

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

deputat Adrian Solomon, președintele 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 al comisiei. 

 
În data de 13 octombrie 2020, începând cu ora 14.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, 
având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri – PLx 431/2020. 

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

deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 1 din 

Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri – PLx 431/2020 a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În cadrul discuțiilor 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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În zilele de 14 şi 15 octombrie 2020, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările sub îndrumarea raportorilor, având 
pe ordinea de zi întocmirea şi verificarea documentelor finale asupra 
proiectelor finalizate în şedinţele anterioare ale comisiei. 

 
 
La lucrările online ale comisiei din 12 octombrie 2020 au participat 

toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei, dintre care următorii au fost 
prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Éva-
Andrea Csép – secretar, Elena Hărătău, Lia Olguţa Vasilescu şi Constantin 
Cătălin Zamfira. 

 
La lucrările online ale comisiei din 13 octombrie 2020 au participat 

toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei, dintre care următorii au fost 
prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Eugen 
Neaţă – vicepreşedinte, Éva-Andrea Csép – secretar, Adrian Octavian 
Dohotaru, Elena Hărătău, Irinel Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu şi 
Constantin Cătălin Zamfira. 
 

La lucrările online ale comisiei din 14 octombrie 2020 au participat 
toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei, dintre care următorii au fost 
prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Éva-
Andrea Csép – secretar, Mihăiţă Găină, Elena Hărătău şi Constantin Cătălin 
Zamfira. 

 
La lucrările online ale comisiei din 15 octombrie 2020 au participat 

toţi cei 23 de deputaţi, membri ai comisiei, dintre care următorii au fost 
prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Éva-
Andrea Csép – secretar, Mihăiţă Găină, Elena Hărătău şi Constantin Cătălin 
Zamfira. 
 
  

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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