
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 27 şi 28 aprilie 2020 
 
 
În data de 27 aprilie 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 28 aprilie 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 art.145 alin.(3) şi 
completarea art.152 din Codul Muncii – PLx 524/2019 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – PLx 589/2019 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor 
economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat 
pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în 
perioada 2019-2024 – PLx 24/2020 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat – Plx 90/2020 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – PLx 
81/2020 
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6. 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 

7. 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 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat – PLx 253/2019 

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat – PLx 386/2019 

10. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului – 
Plx 75/2020 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare – Plx 
105/2020 

12. Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al 
art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 120/2020 

13. Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – Plx 121/2020 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 122/2020 

15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – Plx 123/2020 

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-
bugetare – PLx 148/2020. 
 
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 şi Protecţiei 
Sociale 

- dna Magdalena Nicolescu - Secretar de Stat, Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri 

- dl Gelu Puiu - Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri 

- dl Ion Anghel – Secretar General, Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.145 alin.(3) şi completarea art.152 din Codul Muncii – PLx 
524/2019, care a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea proiectului de lege, întrucât a rămas fără obiect, 
prin apariţia Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor 
pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor 
de învăţământ. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 589/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (3 abțineri), adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială 
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 
baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru 
care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii 
minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 – PLx 24/2020 a 
fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond, în procedură de 
urgență. 

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

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind 
pensiile militare de stat – Plx 90/2020 a fost trimisă pentru dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate punctele de vedere ale 
Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins propunerea 
legislative, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru apărare în vederea 
finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – PLx 
81/2020 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât 
și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice. 

Comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de lege, în şedinţe 
separate, online. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente, respectiv adoptarea unei legi de 
respingere a ordonanței de urgență. 
 

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 comisiei noastre 
pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență. 

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

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (3 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
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 amânat, la 
solicitarea membrilor comisiei, pentru o ședință ulterioară. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat – PLx 253/2019 și proiectul de Lege pentru 
modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 
– PLx 386/2019 au fost dezbătute împreună, întrucât au același obiect de 
reglementare.  

Ambele proiecte de legi au fost trimise pentru dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. Comisiile au dezbătut proiectele de lege în şedinţe 
separate, online. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă și protecție 
social au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 386/2019 şi respingerea 
proiectului de lege cu nr. PLx 253/2019. Amendamentele se regăsesc în 
raportul comun întocmit de cele două comisii. 
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Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului – Plx 75/2020 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 
legislative, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 
privind statutul poliţiştilor de penitenciare – Plx 105/2020 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 120/2020 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – Plx 121/2020 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 majoritate de voturi (8 voturi împotrivă). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 122/2020 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abţineri), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 – Plx 123/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abţineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare – 
PLx 148/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisiei pentru industrii și servicii. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 

 
La şedinţa online din 27 aprilie 2020 au participat 16 deputaţi din 

cei 24 de membri ai comisiei, iar domnul deputat Adrian Solomon şi 
doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor. 

Au lipsit următorii deputaţi: Vexler Silviu – vicepreşedinte, Alin Ionuţ 
Arsu, Adrian-Octavian Dohotaru, Mihăiţă Găină, Florin Popa, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, Dan Vîlceanu. 

 
La şedinţa online din 28 aprilie 2020 au participat toți cei 24 de 

membri ai comisiei, iar domnul deputat Adrian Solomon şi doamna deputat 
Lia Olguţa Vasilescu s-au aflat la sediul Camerei Deputaţilor. 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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