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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 17 decembrie 2020 

Nr. 4c-9/717 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

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, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială în procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLx 508/2020 din 8 

septembrie 2020, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 17 decembrie 2020 

Nr. 4c-9/717 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind 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 

 
 
 
       În temeiul art.96 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 508/2020  
din 8 septembrie 2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege privind 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. 

            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvemului nr.120/2020, prin care se acordă 
indemnizația în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător 
locului de muncă ocupat, pentru salariaţii angajatorilor a căror activitate a 
fost suspendată ca urmare a unei anchete epidemiologice efectuată de 
direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului București, 
pe perioada în care activitatea acestora a fost întreruptă sau redusă, dar 
nu mai tarziu de 31 decembrie 2020. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 02.09.2020 
în condiţiile art.115 alin.(5) din Constituţia României, republicată. 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.717/23.07.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4-10/309/21.09.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/481/16.09.2020). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 14 

decembrie 2020 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Alin Ignat, Secretar de Stat în Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 24 de 

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

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

             
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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