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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 7, 8, 9 și 10 septembrie 2020 
 

 
În data de 7 septembrie 2020, începând cu ora 11.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință 
comună, online, cu Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a 
Senatului, având următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare – 
PLx 491/2020 

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2020 – PLx 492/2020. 
 

Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială. 

 
La dezbateri a participat în calitate de invitat, domnul Alin Ignat, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri bugetare – PLx 491/2020, care a fost trimis pentru 
avizare atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru muncă, familie și 
protecție socială a Senatului, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisiei 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului. 
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În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care, 
supuse votului, au fost admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 
hotărât, cu majoritate de voturi (9 abțineri), avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, cu amendamente. Acestea se regăsesc în avizul comun 
al celor două comisii. 

 
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2020 – PLx 492/2020 a fost trimis pentru avizare atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială 
a Senatului, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisiei pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 
hotărât, cu majoritate de voturi (8 abțineri), avizarea negativă a 
proiectului de lege. 
 

După încheierea ședinței comune, Comisia pentru muncă și protecție 
socială și-a continuat lucrările 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 87/2017, care a fost retrimis comisiei de 
către plenul Camerei Deputaților, în vederea reexaminării și întocmirii unui 
nou raport. 

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

În urma finalizarea discuțiilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit. 

 
În data de 8 septembrie 2020, începând cu ora 13.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online 
având următoarea ordine de zi: 

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

2. 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. 

 
La dezbateri au participat în calitate de invitați: 
- dl Alin Ignat - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Attila Gyorgy - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
- dna Victoria Stoiciu – coordonator programe, Fundația Friedrich 

Ebert România 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
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- dl Sabin Rusu - secretar general, Confederaţia Sindicatelor 
Democratice din România (CSDR) 

- dl Sorin Stan – secretar general, CNSLR Frăția 
- dl Alin Stoica – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Adrian Manolache - reprezentant, Confederația Patronală 

Concordia 
- dna Adelina Dabu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Simion Hăncescu – președinte, Federația Sindicatelor Libere din 

Învățământ 
- dl Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Naţional Sindical  
- dl Florin Jianu – președinte, Consiliul Național al Întreprinderilor 

Private Mici și Mijlocii din România 
- dl Dumitru Fornea – secretar general, Confederația Sindicală 

Națională Meridian. 
 

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 comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât reprezentanții Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale și ai Ministerului Finanțelor Publice, cât şi invitaţii 
şi membrii comisiei. 

Finalizarea dezbaterilor va avea loc într-o ședință ulterioară, întrucât 
membrii comisiei au solicitat Ministerului Finanțelor Publice prezentarea 
impactului financiar asupra măsurilor propuse în proiectul de lege, precum 
şi analizarea propunerii de aplicare etapizată a creşterii valorii indicatorului 
social de referinţă.    
 

Asupra propunerii legislative privind dialogul social – Plx 715/2018, 
au continuat dezbaterile pe articole şi s-a precizat că finalizarea 
dezbaterilor și votul asupra propunerii legislative vor avea loc într-o 
ședință ulterioară. 

 
În data de 9 septembrie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi întocmirea 
documentelor finalizate în şedinţele anterioare. 

 
În data de 10 septembrie 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 săptămâna 
următoare. 

 
 
La lucrările online ale comisiei din data de 7 septembrie 2020 au 

participat toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
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La lucrările online ale comisiei din 8 şi 9 septembrie 2020 au 
participat toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei, dintre care următorii 
au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – 
preşedinte, Eugen Neaţă – vicepreşedinte, Éva-Andrea Csép şi Violeta 
Răduţ – secretari, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-
Florin Manole, Daniela Oteşanu, Irinel Ioan Stativă şi Lia Olguţa Vasilescu. 

 
La lucrările online ale comisiei din data de 10 septembrie 2020 au 

participat toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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