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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 9, 10 și 11 februarie 2021 
 

 
În data de 9 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. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – PLx 389/2017 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari – PLx 
4/2021 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează activitatea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei 
provocate de COVID-19 – PLx 14/2021 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte 
normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice – PLx 15/2021 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente 
pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului 
epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi pentru 
modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19 – PLx 25/2021 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul 
asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 – PLx 36/2021. 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind 
retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea 
Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie 
de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României – 
PLx 40/2021 

8. Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa – 
PLx 44/2021 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
nr.164/2015 – PLx 46/2021 

10. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 
privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din 
aviaţia civilă din România – PLx 50/2021 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma sănătăţii – PLx 62/2021 

12. Proiect de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea 
nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului – PLx 64/2021 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.114/1996 (republicată) privind locuinţele – PLx 70/2021 

14. Proiect de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum 
şi pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal – 
PLx 72/2021. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Cristian – Gabriel Seidler, vicepreședinte al comisiei. 
 
La dezbateri au participat, în calitate de invitați: 
- dl Marius Bălu - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale; 
- dna Mădălina Sturza – președinte, Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 
- dna Anca Marin - consilier juridic, Insectoratul General pentru 

Imigrări; 
- dna Angela Achiței – președinte, Fundația „Alături de Voi” România; 
- dna Adelina Dabu  - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Eduard Floria – reprezentant, Confederația Patronală Concordia. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – PLx 389/2017, care a fost retrimis de către 
plenul Camerei Deputaților atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie,  în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că, prin Decizia Curții 
Constituționale nr. 960/2020 s-a constatat că pct.1, 2 şi 4 ale art.I din 
OUG nr.60/2017 sunt neconstituţionale.  
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Astfel, au fost prezentate amendamente, în vederea punerii în acord 
a textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2017 cu dispozițiile 
Deciziei Curții Constituționale nr. 960/2020. Supuse votului, acestea 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 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari – PLx 4/2021 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri 
externe neramb ursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 – PLx 
14/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de 
Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu 
incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice – PLx 15/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru 
asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat 
de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art.11 din Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 – PLx 25/2021 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru sănătate și familie și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei 
medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19 – PLx 36/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și 
familie. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea proiectului de lege în forma prezentată. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a 
Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe 
teritoriul României – PLx 40/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată. 
 

Proiectul de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa – PLx 
44/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi 

vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015 – 
PLx 46/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 

privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă 
din România – PLx 50/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (8 abţineri), avizarea negativă a proiectului de lege. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma sănătăţii – PLx 62/2021 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea 
nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului – PLx 64/2021 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru tineret și sport. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.114/1996 (republicată) privind locuinţele – PLx 70/2021 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată. 

 
Proiectul de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi 

pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal – PLx 72/2021 
2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi.  
 

În data de 10 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 în data de 11 februarie 2021. 
 

În data de 11 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. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile 
libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia 
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun 
prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în 
unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri 
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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 22/2021 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării 
de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din 
cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul 
Curţii de Conturi – PLx 23/2021 

3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – PLx 469/2020 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Cristian – Gabriel Seidler, vicepreședintele comisiei. 
 
La dezbateri a participat în calitate de invitat doamna Ana Maria 

Bârlădeanu - consilier juridic în cadrul  Ministerului Justiției. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor 
zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia 
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa 
efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie 
timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi a art.6 din Ordonanţa 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 22/2021, care a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, întrucât este necesară 
reanalizarea textului și a amendamentelor depuse. Propunerea de 
amânare a fost aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii 
din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi – PLx 23/2021 
a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

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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Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii – PLx 469/2020 a fost trimis comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. Având în vedere faptul că nu au 
participat la lucrări reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, 
la nivel de Secretar de Stat, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni. 

 
La lucrările online ale comisiei din zilele de 9, 10 și 11 februarie 

2021 şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi din totalul de 21 de 
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 
doamnei deputat Raluca Turcan a participat la lucrări, în zilele de 9 şi 11 
februarie 2021, domnul deputat Valentin-Ilie Făgărăşian (grup 
parlamentar PNL). 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE,    SECRETAR, 
  Cristian – Gabriel Seidler   Eugen Neață  
   

 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Întocmit,  

Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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