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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 1 - 31 august 2020 
 

 
În zilele de 3 şi 4 august 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din sesiunea 
extraordinară a Camerei Deputaţilor pentru perioada 1 - 19 august 2020. 

 
În zilele de 10 şi 11 august 2020, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din ziua 
de 13 august 2020. 

 
În data de 13 august 2020, începând cu ora 11.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă online, având 
următoarea ordine de zi: 
1. 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 

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

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 170/2020 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – PLx 
453/2020. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
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La începutul şedinţei, domnul preşedinte Adrian Solomon a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru modificarea art.65 
alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - 
PLx 332/2017.  

Propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
La dezbateri au participat, ca invitaţi: 

- dl Tudor Polak - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale 

- dl Alin Ignat – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale 

- dl Marius Bălu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 
- dl Florin Bucur – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale 
- dl Ioan Muscalu – şef serviciu, Ministerul Afacerilor Interne. 

 
Dezbaterile au început cu 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 şi proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările şi completările 
ulterioare – PLx 221/2020, care au fost trimise spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

Membrii comisiei au reanalizat atât cele două iniţiative legislative, 
cât şi rapoartele preliminare transmise de către Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv observaţiile primite de la 
structurile asociative ale militarilor şi poliţiştilor şi de la ministerele de 
resort. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială au hotărât, cu majoritate de voturi (patru abţineri), respingerea 
proiectului de Lege cu nr. PLx 221/2020 şi adoptarea cu amendamente a 
proiectului de Lege cu nr. PLx 199/2020. Amendamentele, admise şi 
respinse, sunt cuprinse în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei 
pentru apărare, în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului 
comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 170/2020 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (trei voturi împotrivă şi două abţineri), adoptarea cu amendamente 
a proiectului de lege, care se regăsesc în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – 
PLx 453/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. De asemenea, au solicitat ca la 
următoare şedinţă să fie invitaţi ministrul muncii şi protecţiei sociale şi 
ministrul finanţelor publice. Supuse votului, propunerile au fost acceptate 
cu unanimitate de voturi.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice -  PLx 332/2017 a 
fost retrimis comisiei noastre de către plenul Camerei Deputaţilor în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

În cadrul şedinţei au avut loc dezbateri generale, urmând ca 
finalizarea dezbaterilor să aibă loc în şedinţa din 14 august 2020. 

  
În data de 14 august 2020, începând cu ora 13.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă online, având 
pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice -  PLx 
332/2017. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri a participat în calitate de invitat, domnul Tudor Polak, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 
 
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au analizat amendamentele 

formulate şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul suplimentar al 
comisiei. 

 
În data de 17 august 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 din 18 august 2020. 

 
În data de 18 august 2020, începând cu ora 12.00, Comisia pentru 

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

1. Propunere legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018 
2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – PLx 469/2020 
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Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 
domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- dl Tudor Polak - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale 

- dl Dumitru Costin - preşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- dl Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Naţional Sindical  
- dl Bogdan Hossu - preşedinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Sabin Rusu - secretar general, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România (CSDR) 
- dl Dumitru Fornea - reprezentant, Confederația Sindicală Națională 

Meridian 
- dl Marian Stoicescu – preşedinte executiv, Confederația Sindicală 

Națională Meridian 
- dl Simion Hăncescu – preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere din 

Învăţământ din România 
- dl Radu Burnete – director executiv, Confederaţia Patronală 

Concordia 
- dl Alin Stoica – reprezentant, Confederaţia Patronală Concordia 
- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederaţia Patronală Concordia 
- dl Adrian Manolache - reprezentant, Confederaţia Patronală 

Concordia 
- dna Amelia Popescu – director, CONPIROM. 

 
Au continuat dezbaterile asupra propunerii legislative privind dialogul 

social – Plx 715/2018, la care au participat reprezentanţii organizaţiilor 
patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional. 

La încheierea discuţiilor, s-a precizat faptul că finalizarea 
dezbaterilor asupra propunerii legislative vor avea loc într-o şedinţă 
ulterioară. 

 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii – PLx 469/2020 a fost trimis comisiei 
noastre spre dezbatere pe fond. 

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

La finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 3 abţineri), adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat, respectiv respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2020. 

 
În zilele de 19, 20 şi 24 august 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 perioada 
25-26 august 2020. 
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În data de 25 august 2020, începând cu ora 10.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă online, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiect 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 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
64/2019 

3. Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi urmaşilor 
personalului medical implicat în combaterea pandemiei de 
coronavirus COVID–19 – Plx 396/2020 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Plx 420/2020 

5. Proiect de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de 
stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către 
lucrătorii frontalieri – PLx 480/2020 

6. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor 
din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională – Plx 376/2020 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei – Plx 398/2020 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 399/2020 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 400/2020 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea 
Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia – PLx 
407/2020 

11. Propunere legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din 
Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă – Plx 
415/2020 

12. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de architect – PLx 423/2020 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din 
fonduri europene a unor programe naţionale – PLx 424/2020 
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14. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 
privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România – Plx 433/2020 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 
medic veterinar – PLx 446/2020 

16. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile 
de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea 
nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 
asigurare şi reasigurare – PLx 466/2020 

17. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2020 privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact in domeniul achiziţiilor publice – PLx 
468/2020 

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului – Plx 474/2020 

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române – 
Plx 475/2020 

20. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din 
România şi a Legii nr.264/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale – Plx 481/2020. 
 

Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 
domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- dl Tudor Polak - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale 

- dl Valentin Minoiu - director general, Ministerul Afacerilor Interne 
- dna Alina Croitoru - şef serviciu, Direcţia Generală Paşapoarte, 

Ministerul Afacerilor Interne 
- dl Daniel Staicu - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 

Spălării Banilor din România 
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- dl Bogdan Castu – reprezentant, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române 

- dl Octavian Ghercu – reprezentant, Inspectoratul General al Poliţiei 
de Frontieră 

- dl Radu Cuibuş - consilier, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului 
de Afaceri. 

 
Dezbaterile au început cu 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, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru industrii şi 
servicii. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor şi stabilirea unei şedinţe comune a celor două comisii sesizate 
cu dezbaterea pe fond. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 64/2019 a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două abţineri), adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru acordarea unor drepturi urmaşilor 

personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus 
COVID – 19 – Plx 396/2020 a fost trimisă atât comisiei noastre, cât şi 
Comisiei pentru sănătate şi familie, pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru sănătate, prin care se propune respingerea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea soluţiei propuse de Comisia pentru sănătate, 
respectiv respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
 
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi – Plx 420/2020 a fost trimisă pentru dezbatere 
pe fond, atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În cadrul dezbaterilor 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 şi transmis Comisiei pentru 
sănătate în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat 
a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri 
– PLx 480/2020 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă şi două abţineri), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit şi 
transmis Comisiei pentru apărare în vederea finalizării dezbaterilor şi 
întocmirii raportului comun. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectele care au fost trimise comisiei 

noastre pentru avizare. 
 
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional 
de apărare, ordine publică şi securitate naţională – Plx 376/2020 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul educaţiei – Plx 398/2020 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au avizat negativ 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (două voturi împotrivă şi 
două abţineri). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 399/2020 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au avizat negativ 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi două 
abţineri). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 400/2020 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au avizat negativ 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi trei 
abţineri). 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de 
control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii acestuia – PLx 407/2020 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă – Plx 415/2020 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de architect – PLx 423/2020 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, 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.94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri 
europene a unor programe naţionale – PLx 424/2020 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 
– Plx 433/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (trei voturi împotrivă şi o abţinere). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar – PLx 446/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru 
sănătate şi familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea 
nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 
reasigurare – PLx 466/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2020 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact in domeniul achiziţiilor publice – PLx 468/2020 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

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

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului – Plx 474/2020 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au 
avizat negativ propunerea legislativă. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române – Plx 
475/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au 
avizat negativ propunerea legislativă. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind 

înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi a 
Legii nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Medicale – Plx 481/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate şi 
familie şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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În urma discuţiilor, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au 
avizat negativ propunerea legislativă. 

 
În data de 26 august 2020, începând cu ora 10.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă online, având 
pe ordinea de zi propunerea legislativă privind dialogul social – Plx 
715/2018. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La începutul şedinţei, domnul preşedinte Adrian Solomon a propus 

suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor 
măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative – PLx 
386/2020. Propunerea de suplimentare a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- dl Tudor Polak - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale 

- dl Dumitru Costin - preşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- dl Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Naţional Sindical  
- dl Bogdan Hossu - preşedinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Maxim Rodrigo Gabriel – preşedinte, Federaţia Sindicală a 

Transportatorilor Feroviari din România 
- dl Sorin Stan – secretar general, CNSLR Frăţia 
- dl Dan Vieru – reprezentant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii din România 
- dna Cătălina Voicu – reprezentant, Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România 
- dl Sabin Rusu - secretar general, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România (CSDR) 
- dl Dumitru Fornea - reprezentant, Confederația Sindicală Națională 

Meridian 
- dl Simion Hăncescu – preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere din 

Învăţământ din România 
- dl Alin Stoica – reprezentant, Confederaţia Patronală Concordia 
- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederaţia Patronală Concordia 

 
Au continuat dezbaterile asupra propunerii legislative privind dialogul 

social – Plx 715/2018, la care au participat reprezentanţii organizaţiilor 
patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional. 

La încheierea discuţiilor, s-a precizat faptul că finalizarea 
dezbaterilor asupra propunerii legislative vor avea loc într-o şedinţă 
ulterioară. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin 
destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative – PLx 386/2020 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 
adoptare cu amendamente al Comisiei pentru buget. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, respectiv 
amendamentele propuse în raportul preliminar al Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
În zilele de 27 şi 31 august 2020, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din 
sesiunea ordinară septembrie – decembrie 2020. 

 
În perioada 1 – 31 august 2020, au participat la şedinţe, online, toţi 

cei 24 de membri ai comisiei, conform listelor de prezenţă. 
 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Întocmit,  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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