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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25 şi 26 mai 2020 
 
 
 

În data de 25 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 26 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. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 
teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 324/2018 

2. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor militare de stat – PLx 199/2020 

3. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat cu modificările şi completările 
ulterioare – PLx 221/2020 

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în 
domeniul transportului naval – PLx 112/2020 
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5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor – PLx 203/2020 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată – Plx 632/2018 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 457/2019 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr.VI a 
Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – Plx 650/2018 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – PLx 
263/2020. 

 
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; 
- dl Viorel Grigoraș – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor; 
- dna Mădălina Turza – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii; 
- dl Mircea Toader  - consilier ministru,  Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor. 
 
La începutul ședinței online, domnul Adrian Solomon, președintele 

comisiei a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență 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 
urgență – PLx 257/2020, care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Propunerea 
de suplimentare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și 
protecție socială și-au desfășurat lucrările în ședințe separate. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care se 
regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare – 
Plx 324/2018, s-a precizat faptul că a fost retrimisă de către Plenul 
Camerei Deputaților atât comisiei noastre, cât și Comisiei de apărare, 
ordine publică și siguranță națională și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 
respingere întocmit de Comisia pentru apărare. Totodată, au fost 
prezentate amendamente, care supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte comisii 
sesizate pe fond în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor militare de stat – PLx 199/2020 și proiectul de Lege 
privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat cu modificările şi completările ulterioare – PLx 221/2020 
au fost trimise spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra celor 
două proiecte de legi pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în 
domeniul transportului naval – PLx 112/2020 a fost trimis spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, respectiv 
adoptarea unei legi de aprobare a ordonanței de urgență.  
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Soluţia a fost transmisă Comisiei pentru transporturi şi infrastructură 
în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor – PLx 203/2020 și 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 457/2019 au 
fost trimise spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

Ambele proiecte au fost dezbătute împreună, întrucât au același 
obiect de reglementare. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege cu nr.PLx 
457/2019 şi respingerea proiectului de lege nr.PLx 203/2020, prevederile 
acestuia fiind preluate, parţial, ca amendamente admise în forma adoptată 
de comisie. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată – Plx 632/2018 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 
respingere întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea soluției propuse de Comisia juridică, de respingere a 
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun 
întocmit de cele două comisii. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 

nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – Plx 650/2018 a fost amânată, la 
solicitarea membrilor comisiei, pentru o ședință ulterioară. Propunerea de 
amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – PLx 
263/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. 
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La şedinţa online din 25 mai 2020 au participat toți cei 24 de 
membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Éva-Andrea Csép şi Violeta 
Răduţ – secretari, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-
Florin Manole, Daniela Oteşanu, Cristian-George Sefer, Irinel Ioan Stativă, 
Lia Olguţa Vasilescu şi Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
La şedinţa online din 26 mai 2020 au participat toți cei 24 de 

membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă – vicepreşedinte, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Petre-Florin Manole, Daniela Oteşanu, Cristian-George Sefer, Irinel Ioan 
Stativă, Lia Olguţa Vasilescu şi Constantin-Cătălin Zamfira. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, între orele 13.00-14.00, în locul doamnei deputat 
Elena Hărătău a participat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 
parlamentar PNL), iar între orele 14.00-15.00, în locul domnului deputat 
Claudiu Vasile Răcuci a participat domnul deputat Matei Dobrovie (grup 
parlamentar PNL). 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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