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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 22 și 23 iunie 2020 
 
 

În data de 22 iunie 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 23 iunie 2020, începând cu ora 12.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 
1. Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 privind Codul muncii – Plx 718/2018 
2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea 
Legii cetăţeniei române nr.21/1991 – PLx 505/2019 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – PLx 95/2020 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Turism şi 
transport în 2020 şi ulterior – COM (2020) 550  

5. Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie – Plx 252/2020 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei – Plx 253/2020 

7. Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – Plx 254/2020 
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8. Propunere legislativă pentru sprijinirea părinţilor şi a operatorilor 
economici privaţi pe perioada stării de alertă şi a suspendării cursurilor 
– Plx 323/2020 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză – PLx 324/2020 

10. Proiect de Lege privind organizarea activităţii şi funcţionarea 
instituţiilor de medicină legală – PLx 333/2020 

11. Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 
2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată – Plx 339/2020 

12. Propunere legislativă privind organizarea şi finanţarea serviciilor de 
promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor – Plx 342/2020 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte 
normative – PLx 343/2020 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri fiscale – PLx 351/2020 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 360/2020 

16. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.155/2010 privind Poliţia Locală – Plx 362/2020 

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, 
prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru 
familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ 
teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului 
Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 – PLx 366/2020 

18. Propunere legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018. 
 

Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitați: 
- dl Tudor Polak  - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- dl Dragoș Lucian Rădulescu - Secretar de Stat, Ministerul Educației și 

Cercetării 
- dna Lidia Barac - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- dl Gheorghe Sorescu - Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
- dl Călin Scripcaru - președinte Comisia pentru sănătate publică, 

Ministerul Sănătății 
- dl Bogdan Caștu - reprezentant Inspectoratul General al Poliției 

Române. 
 
La începutul dezbaterilor, domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei, a precizat că în prima parte lucrările vor fi conduse 
de către domnia sa, iar apoi domnul vicepreşedinte Silviu Vexler va prelua 
conducerea şedinţei.  

Totodată, a precizat că, la solicitarea iniţiatorilor, s-a suplimentat 
ordinea de zi cu propunerea legislativă pentru modificarea unor acte 

normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – Plx 204/2019 şi că se solicită amânarea dezbaterilor cu o 
săptămână a acestei iniţiative pentru a clarifica unele texte insuficient 
reglementate. 

De asemenea, domnia sa a precizat că au fost solicitări de amânare 
şi a altor proiecte înscrise pe ordinea de zi, respectiv punctele 3 şi 18. 

Supuse votului, propunerile de amânare au fost acceptate de 
membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii – Plx 718/2018, care 
a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

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

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 – PLx 505/2019 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru comunitățile de români 
din afara granițelor țării. 
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În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, de adoptare a 
proiectului de lege în forma prezentată. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și 
transmis celorlalte două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond, în vederea 
finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Documentul privind comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Turism şi transport în 2020 şi ulterior – COM(550) 2020 a fost 
trimis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil 
promovării documentului mai sus-menționat. 

 
Conducerea lucrărilor a fost preluată de către domnul deputat Silviu 

Vexler, vicepreşedinte al comisiei. 
 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru 

desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Plx 252/2020, 
care a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de compentența Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și patru abțineri), 
avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul justiţiei – Plx 253/2020 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și patru abțineri), 
avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 254/2020 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma discuțiilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
avizat favorabil propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (două 
voturi împotrivă). 

 
 
 

 



 

5/7

Propunerea legislativă pentru sprijinirea părinţilor şi a operatorilor 
economici privaţi pe perioada stării de alertă şi a suspendării cursurilor – 
Plx 323/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport. 

În urma discuțiilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
avizat favorabil propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (trei 
abțineri). 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.57/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoză – PLx 324/2020 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (patru voturi împotrivă). 

 
Proiectul de Lege privind organizarea activităţii şi funcţionarea 

instituţiilor de medicină legală – PLx 333/2020 2020 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru sănătate și familie și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

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

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în avizul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 

2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată – Plx 339/2020 a 
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie. 

  În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea negativă a 
propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi finanţarea serviciilor de 

promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor – Plx 342/2020 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea 
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Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte 
normative – PLx 343/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională. 

În urma discuțiilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
avizat favorabil proiectul de lege, cu majoritate de voturi (o abținere). 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
fiscale – PLx 351/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 360/2020 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de   voturi (un vot împotrivă și șase abțineri), 
avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.155/2010 privind Poliţia Locală – Plx 362/2020 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), avizarea negativă a 
propunerii legislative. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin 
direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru 
familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ 
teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului 
Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 – PLx 366/2020 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei 
pentru sănătate și familie. 

În urma discuțiilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 
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La lucrările online ale comisiei din data de 22 iunie 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 şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – 
secretari, Mara-Daniela Calista, Petre-Florin Manole, Daniela Oteşanu, 
Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu şi Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
La lucrările online ale comisiei din data de 23 iunie 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 şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – 
secretari, Mara-Daniela Calista, Petre-Florin Manole, Daniela Oteşanu, 
Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu şi Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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