
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/6

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 18 şi 19 mai 2020 
 
 
 

În data de 18 mai 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual asupra 
proiectelor aflate pe ordinea de zi a comisiei din ziua următoare. 

 
În data de 19 mai 2020, începând cu ora 13.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.338/2018 

prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare 
Profesională Iniţială în Sistem Dual din România – PLx 511/2019 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate – PLx 98/2018 

3. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, 
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Bioinginerilor din România – PLx 437/2018 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii 
voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID-19 – PLx 156/2020 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă – PLx 
368/2017 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru 
adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 302/2019 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 
Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare – PLx 
451/2019 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 
2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 
privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă 
(EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai 
bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013 – PLx 492/2019 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi 
pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii – PLx 23/2020 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 
socială – PLx 204/2020 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă – PLx 257/2020 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat ca invitați: 
- dl Tudor Polak – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- dna Carmen Moraru – Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor 

Europene. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare 
Profesională Iniţială în Sistem Dual din România – PLx 511/2019 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru învățământ, ştiinţă, tineret şi sport, prin care se propune 
respingerea proiectului de lege. 

 
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea soluției propuse de Comisia pentru 
învățământ, respectiv respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate – PLx 98/2018 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 al Comisiei 
pentru sănătate şi familie, prin care se propune adoptarea în forma 
prezentată a proiectului de lege, cu amendamente respinse. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea soluției propuse de Comisia 
pentru sănătate, respectiv adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat, cu amendamente respinse. Acestea se regăsesc în 
raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, 

precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor 
din România – PLx 437/2018 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 al Comisiei 
pentru sănătate şi familie, prin care se propune respingerea proiectului de 
lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea soluției propuse de Comisia pentru sănătate, 
respectiv respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea 
valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID-19 – PLx 156/2020 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și 
servicii. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru industrii prin care se propune adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea amendamentelor propuse de Comisia pentru 
industrii şi adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, precum şi 
întocmirea unui raport preliminar cu soluţia adoptată şi transmiterea 
acestuia către Comisia pentru industrii și servicii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 
– PLx 368/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru industrii și servicii. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru industrii prin care se propune adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea amendamentelor propuse de Comisia pentru 
industrii şi servicii şi adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, 
precum şi întocmirea unui raport preliminar cu soluţia adoptată şi 
transmiterea acestuia către Comisia pentru industrii. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru 
adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 302/2019 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate rapoartele preliminare ale 
Comisiei pentru buget și Comisiei pentru agricultură, prin care se propune 
adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, însuşirea raportului preliminar al Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci. Pe fond, amendamentele propuse de cele două comisii sunt 
aproape identice, însă forma amendamentelor propusă de Comisia pentru 
buget răspunde exigenţelor de tehnică legislativă şi sunt mai complete.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare – PLx 451/2019 a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 
La solicitarea membrilor comisiei, dezbaterile au fost amânate întrucât 
este necesară analizarea amendamentelor propuse şi a observațiilor 
formulate prin avizul Consiliul Legislativ. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

  
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 
2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă 
(EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai 
bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013 – PLx 492/2019 a fost trimis comisiei 
noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 
precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii – PLx 23/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, respectiv 
întocmirea unui raport preliminar cu soluţia adoptată şi transmiterea 
acestuia către Comisia pentru sănătate şi familie. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 
socială – PLx 204/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe 
fond. 
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În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două abțineri), respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate 
din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, 
pe perioada stării de urgenţă – PLx 257/2020 a fost trimis spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care se regăsesc 
în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

 
La şedinţele online din 18 şi 19 mai 2020 au participat toți cei 24 

de membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Eugen Neaţă – vicepreşedinte, Éva-Andrea Csép şi Violeta 
Răduţ – secretari, Adrian-Octavian Dohotaru, Daniela Oteşanu, Eliza-
Mădălina Peţa-Ştefănescu, Cristian-George Sefer, Lia Olguţa Vasilescu şi 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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