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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 2 aprilie 2020 
 
 
 
În data de 2 aprilie 2020, începând cu ora 10.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ședință online, având 
pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială – 

PLx 131/2020. 
 

Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei, aflat la sediul 
Camerei Deputaţilor. 

 
La dezbaterile online au participat, ca invitați: 

- dl Nini Săpunaru – Secretar de Stat, Departamentul pentru Relația cu 
Parlamentul 

- dl Tudor Polak – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 
 

Proiectul de lege aflat pe ordinea de zi a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbatere pe fond. 

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

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
care se regăsesc în raportul comisiei. 
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Începând cu ora 18.00, Comisia pentru muncă și protectie socială  
și-a continuat lucrările în ședință online, având pe ordinea de zi proiectul 

de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice – PLx 600/2019, care a 
fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente 
care, supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. 

În urma exprimării votului online, cu 18 voturi pentru şi 6 abțineri, 
membrii comisiei au hotărât adoptarea cu amendamente a proiectului de 
lege. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
În ziua de 2 aprilie 2020 au participat online la lucrări toți membrii 

comisiei, cu excepţia domnului deputat Adrian Solomon, care a fost 
prezent la sediul Camerei Deputaţilor. 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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