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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 12 mai 2021 

Nr. 4c-9/718 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, trimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială în procedură de urgenţă, cu adresa nr. 

PLx.518/2020 din 08.09.2020, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 12 mai 2021 

Nr. 4c-9/718 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul protecţiei sociale 
 
 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
nr.PLx.518/2020 din 08.09.2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
de urgenţă, a proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 
de protecție socială pentru salariații ale căror contracte individuale de 
muncă au fost suspendate ca urmare a aplicării măsurilor legislative 
pentru limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și care au vizat 
acțiuni în domeniul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau 
întreruperea activităților socio-economice. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.577/16.06.2020) 
 avizul Consiliului Economic şi Social (nr.4332/03.06.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-

10/312/21.09.2020) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/486/15.09.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/465/15.09.2020) 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 mai 2020 a 
participat, domnul Cătălin Boboc - Secretar de Stat în Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 02.09.2020, 

ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituția României, republicata. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de lege din următoarele 
considerente: 

 măsurile preconizate în contextul pandemiei provocate de 
coronavirusul SARS-Cov-2, sunt deja adoptate prin o serie de 
acte normative în vigoare; 

 nu sunt respectate prevederile art.15 alin.(1) din Legea 
nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificările și 
completarile ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii 
unei fișe financiare, cu respectarea condițiilor prevăzute de 
art.21 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, 
republicată. 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

              Oana Silvia Ţoiu          Tudor Polak 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
Întocmit, Consilier parlamentar Adriana Breazu 


