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  AVIZ 
asupra  Proiectului de  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a 
altor categorii profesionale în contextual interzicerii, suspendării ori limitării activităților 

economice, determinate de situația epidemiologică generate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgență, cu Proiectul de  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a 
altor categorii profesionale în contextual interzicerii, suspendării ori limitării activităților 
economice, determinate de situația epidemiologică generate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, trimisă cu adresa nr. P.L.x. 551 din 8 noiembrie 2021 şi înregistrată cu nr. 4c-
24/196 din 8 noiembrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 
inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 17 noiembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea unor măsuri de protecţie 
socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale, în contextul interzicerii, suspendării ori 
limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează diminuarea 
riscului de excluziune socială pentru persoanele aflate în situaţia de a nu mai putea desfăşura 
activitatea profesională ca urmare a situaţiilor de interzicere/suspendare/limitare a activităţilor 
economice. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.790/01.10.2021.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către Biroul 
Permanent. 
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