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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19, 20 și 21 octombrie 2020 
 
 

În data de 19 octombrie 2020, începând cu ora 12.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului 
maritim – Plx 291/2020 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare – 
PLx 316/2020 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al 
art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice – Plx 26/2018 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene şi alte modificări fiscal-bugetare – PLx 379/2020 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum 
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şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă - PLx 
552/2020 

6. Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată - 
PLx 587/2020 

7. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, 
reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România - 
PLx 431/2019 

 
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 Mihai Firică - Secretar de Stat, Ministerul Culturii 
- dl Viorel Grigoraș - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor 
- dna Mădălina Dumitru – director, Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor. 
 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind munca în 

domeniul pescuitului maritim – Plx 291/2020, care a fost trimisă spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură. 

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 și transmis Comisiei pentru 
transporturi, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare – PLx 316/2020 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă. 

În cadrul discuțiilor a luat cuvântul domnul senator Vlad 
Alexandrescu, în calitate de iniţiator, care a prezentat proiectul de lege. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, în vederea preluării unor 
amendamente care au fost depuse la Comisia pentru cultură. Propunerea 
de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al 
art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 
Plx 26/2018 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte 
modificări fiscal-bugetare – PLx 379/2020 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul ședinței au avut loc discuții generale, iar finalizarea 
dezbaterilor și votul asupra proiectului de lege vor avea loc într-o ședință 
ulterioară, întrucât nu au fost prezenți reprezentanții Ministerului Afacerilor 
Interne. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 
creşterii ocupării forţei de muncă - PLx 552/2020 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

În cadrul lucrărilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
proiectului de lege pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată - 

PLx 587/2020 a fost amânat la solicitarea membrilor comisiei, pentru o 
ședință ulterioară. 

 
Au fost reluate dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 

exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România - PLx 431/2019, care a fost trimis spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie și 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În cadrul lucrărilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
proiectului de lege pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 20 octombrie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi activitate sub 
îndrumarea raportorilor, fiind întocmite documentele asupra proiectelor 
finalizate în şedinţa anterioară. 
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În ziua de 21 octombrie 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 19-21 octombrie 2020 au 

participat toţi cei 23 de deputaţi, membri ai comisiei, dintre care următorii 
au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – 
preşedinte, Eugen Neaţă – vicepreşedinte, Violeta Răduţ şi Éva-Andrea 
Csép – secretari, Adrian Octavian Dohotaru şi Irinel Ioan Stativă. 

 
 
  

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
 

 
 


