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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 14 și 15 decembrie 2020 

 
 

În data de 14 decembrie 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 şi completarea Legii nr.263 din 
16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 
nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare – PLx 621/2019 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 
16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 
60/2020 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri de protecţie social – PLx 282/2020 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – PLx 359/2020 

5. Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă salariaţilor 
aflaţi în şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a 
stării de urgenţă – PLx 391/2020 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin 
destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 
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epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 – PLx 508/2020 

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

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul public de pensii – PLx 561/2020 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

La dezbateri a participat, din partea Guvernului, domnul Alin Ignat - 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu 
numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare – PLx 621/2019, care a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 

16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 
60/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuțiilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru administrație, prin care se propune respingerea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea soluției propuse de Comisia pentru administrație, 
respectiv respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
de protecţie social – PLx 282/2020 2020 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  
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Proiectul de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 
359/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cursul ședinței au fost prezentate amendamente, care, supuse 
votului, au fost admise. 

În urma discuțiilor, 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. 

 
Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masă salariaţilor 

aflaţi în şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de 
urgenţă – PLx 391/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe 
fond. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – PLx 508/2020 
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 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 558/2020 fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (5 voturi împotrivă), adoptarea cu amendamente a proiectului de 
lege. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul public de pensii – PLx 561/2020 fost trimis 
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comisiei. 
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În data de 15 decembrie 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 săptămâna 
următoare. 

 
La lucrările online ale comisiei din data de 14 și 15 decembrie 

2020 şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 24 de deputaţi, membri ai 
comisiei. 

 
 

  
PREŞEDINTE, 

Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
 

 
 


		2021-01-11T15:16:56+0200
	Vlădescu Lidia-Ana




