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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 23, 24 și 25 noiembrie 2020 

 
 
În data de 23 noiembrie 2020, începând cu ora 10.00, Comisia 

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – PLx 302/2019 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 
- Codul muncii – Plx 295/2020 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie 
socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – PLx 307/2020 

4. Proiect 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 – PLx 
325/2020 

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. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 609/2020. 
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Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

La începutul ședinței, domnul președinte Adrian Solomon a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind protecţia 
persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice în România – PLx 59/2020. 
Propunerea de suplimentare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Petronel 

Munteanu – secretar general adjunct în cadrul Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor 
facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice – PLx 302/2019, care a fost trimis spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice. 

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 proiectului de lege cu amendamente, 
care se regăsesc în rapoartele preliminare primite de la Comisia pentru 
buget şi Comisia pentru agricultură. De asemenea, membrii comisiei au 
hotărât întocmirea raportului comun, care cuprinde amendamentele celor 
trei comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii – Plx 295/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 

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

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (4 voturi împotrivă și 2 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu 
un amendament, care se regăseşte în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială 
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 – PLx 307/2020 a fost trimis comisiei  
noastre pentru dezbatere pe fond. 
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În cursul dezbaterilor au fost prezentate amendamentele cuprinse în 
avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care, supuse votului, au fost 
respinse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. Amendamentele respinse se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul 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 – PLx 325/2020 
a fost trimis comisiei  noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
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 retrimis comisiei  
noastre în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

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 proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit de comisie. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 609/2020 a fost 
trimisă comisiei  noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind protecţia persoanelor cu boli şi afecţiuni 

alergice în România – PLx 59/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

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 preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru 
sănătate şi familie în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
În data de 24 noiembrie 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 data de 25 
noiembrie 2020. 
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În data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 10.00, Comisia 

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

1. Proiect de Lege privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul 
infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din 
centrele rezidenţiale din România – PLx 537/2020 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – PLx 558/2020 

3. Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată – 
PLx 587/2020. 
 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Alin Ignat – 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
Proiectul de Lege privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul 

infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele 
rezidenţiale din România – PLx 537/2020 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamentele din raportul 
preliminar transmis de către Comisia pentru sănătate. Supuse votului, 
amendamentele au fost admise. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 
două comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 558/2020 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată – 

PLx 587/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 
În cadrul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente, 

care, supuse votului, au fost admise. 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri), adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
În zilele de 23, 24 şi 25 noiembrie 2020 au participat la dezbateri 

toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
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Membrii comisiei şi-au înregistrat prezenţa online, cu excepţia 
următorilor deputaţi, care au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor în 
zilele de 23 şi 24 noiembrie 2020: Adrian Solomon – preşedinte, Violeta 
Răduţ – secretar, Adrian Octavian Dohotaru şi Irinel Ioan Stativă. 
 
  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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