Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 2, 3 și 4 februarie 2021

În data de 2 februarie 2021, 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 3 februarie 2021, începând cu ora 11.00, Comisia
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință
online, având următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – Plx 220/2016
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – Plx 441/2016
3. Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă – PLx 94/2017
4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece – Plx 136/2019
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – Plx 352/2019
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative – PLx 1/2021
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către
domnul deputat Cristian – Gabriel Seidler, vicepreședintele comisiei.
La dezbateri a participat, din partea Guvernului, domnul Alin Ignat Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
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Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea
alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 220/2016, care a
fost retrimisă, de plenul Camerei Deputaţilor, atât comisiei noastre, cât și
Comisiei pentru sănătate și familie, în vederea reexaminării și întocmirii
unui nou raport.
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, menținerea soluției inițiale, de respingere a
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul
preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru sănătate şi familie în
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun.
Propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – Plx 441/2016 a fost retrimisă de către plenul
Camerei Deputaților atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate
și familie, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.
În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, menținerea soluției inițiale, de respingere a propunerii legislative.
Motivele respingerii 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 tichetele de bicicletă – PLx 94/2017 a fost
retrimis comisiei de către plenul Camerei Deputaților în vederea
reexaminării și întocmirii unui nou raport.
În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, menținerea soluției inițiale, de respingere a
proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în raportul
suplimentar al comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece – Plx 136/2019 a fost trimisă comisiei noastre pentru
dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins propunerea
legislativă, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în
raportul comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – Plx 352/2019 a fost
trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins propunerea
legislativă, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în
raportul comisiei.
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative – PLx 1/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare,
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului.
După finalizarea discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma
prezentată.
În data de 4 februarie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual
asupra proiectelor aflate în lucru la comisia noastră.
La lucrările online ale comisiei din zilele de 2 și 4 februarie 2021
şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi din totalul de 21 membri ai comisiei,
fiind absenţi domnul deputat Tudor Polak (grup parlamentar PNL) şi
doamna deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL) – ministru.
La lucrările online ale comisiei din zilele de 3 februarie 2021 şi-au
înregistrat prezenţa 20 deputaţi din totalul de 21 membri ai comisiei, fiind
absentă doamna deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL) –
ministru.
Au participat la lucrări următorii deputaţi: Oana-Silvia Ţoiu –
preşedinte, Éva-Andrea Csép, Cristian-Gabriel Seidler, Adrian Solomon şi
Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Eugen Neaţă şi Tudor Polak – secretari,
Mirela Elena Adomnicăi, Victoria-Violeta Alexandru, Antonio Andruşceac,
Monica-Elena Berescu, Mara-Daniela Calista, Claudiu-Martin Chira,
Alexandru Kocsis-Cristea, Dumitrina Mitrea, Nicolae Pavelescu, Daniela
Oteşanu, Cristina Camelia Rizea, Irinel Ioan Stativă, Dan Constantin
Şlincu.
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul
domnului deputat Tudor Polak a participat la lucrări, în data de 3 februarie
2021, domnul deputat Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL).
VICEPREȘEDINTE,
Cristian – Gabriel Seidler

SECRETAR,
Eugen Neață

Întocmit,
Consultant parlamentar Cristina Turcu
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