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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor online ale Comisiei din 22 aprilie 2020 
 
 
În data de 22 aprilie 2020, începând cu ora 14.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – PLx 85/2020 

2. Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului medical 
participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19 – PLx 144/2020 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 – PLx 127/2020 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 şi pentru stabilirea unor 
măsuri suplimentare de protecţie social – PLx 141/2020. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

La dezbateri a participat, ca invitat, dl Tudor Polak – Secretar de 
Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
precum şi a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – PLx 85/2020, 
care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar, de 
adoptare a proiectului de lege în forma prezentată de Senat, întocmit şi 
transmis de către Comisia pentru sănătate şi familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (8 voturi împotrivă și o abținere), adoptarea cu un amendament a 
proiectului de lege. Acesta se regăsește în raportul preliminar al comisiei 
întocmit și transmis Comisiei pentru sănătate și familie.  

 
Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului 

medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19 – PLx 144/2020 
a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru sănătate și familie. Comisiile au dezbătut proiectul de lege în 
şedinţe separate. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente. Supuse 
votului, acestea au fost fie admise, fie respinse. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă şi 6 abţineri), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul preliminar al comisiei 
întocmit și transmis Comisiei pentru sănătate și familie.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 – PLx 127/2020 a fost trimis spre dezbatere 
pe fond comisiei noastre, în procedură de urgență. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente şi au avut loc 
doar dezbateri generale, întrucât s-a propus amânarea finalizării discuţiilor 
pentru ca amendamentele să poată fi analizate. Propunerea de amânare a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 şi pentru stabilirea unor măsuri 
suplimentare de protecţie social – PLx 141/2020 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond comisiei noastre. 
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În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente şi au avut loc 
doar dezbateri generale, întrucât s-a propus amânarea finalizării discuţiilor 
pentru ca amendamentele să poată fi analizate. Propunerea de amânare a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La şedinţa comisiei din data de 22 aprilie 2020 au participat, 

online, toți membrii comisiei. 
 
 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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