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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor online ale Comisiei din 4 şi 5 mai 2020 
 
 
În data de 4 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 5 mai 2020, începând cu ora 12.00, Comisia pentru 

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

1. 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 

2. 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 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor 
de învăţământ – PLx 158/2020 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a 
sistemului sanitar – PLx 157/2020 
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5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul apărării naţionale – PLx 160/2020 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
PLx 162/2020 

7. Proiect de Lege privind Codul administrativ – PLx 190/2020. 
 

Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 
 La dezbateri a participat domnul Alin Ignat, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  
 

Dezbaterile au început cu 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, care a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul discuțiilor s-a precizat faptul că în ședințele anterioare au 
avut loc dezbateri generale asupra acestui proiect de lege, fiind trimise 
membrilor comisiei amendamentele formulate. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
amendamente care se regăsesc în raportul comisiei.  
 

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 urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată şi 
transmiterea unui raportul preliminar cu soluţia propusă către Comisia 
pentru industrii şi servicii, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2020 
privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, 
în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ – PLx 158/2020 
a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
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În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost fie admise, fie respinse. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a 
sistemului sanitar – PLx 157/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate 
și familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi 2 abţineri), avizarea negativă a 
proiectului de lege.  
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul apărării naţionale – PLx 160/2020 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 
162/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

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

 
Referitor la proiectul de Lege privind Codul administrativ – PLx 

190/2020, s-a precizat că acesta a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru muncă și protecție socială au hotărât, cu majoritate de voturi (un 
vot împotrivă și o abținere), respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de comisiile sesizate în 
fond. 

 
La şedinţa online din 4 mai 2020 au participat toți cei 24 de 

membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Adrian Solomon - preşedinte, Cristian-George Sefer, Irinel 
Ioan Stativă şi Lia Olguţa Vasilescu. 
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La şedinţa online din 5 mai 2020 au participat toți cei 24 de 
membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Adrian Solomon - preşedinte, Violeta Răduţ – secretar, 
Adrian-Octavian Dohotaru, Cristian-George Sefer, Irinel Ioan Stativă şi Lia 
Olguţa Vasilescu. 

 
 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 

 
 

        Întocmit, 
        Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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