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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 15, 16 și 18 iunie 2020 
 

 
În data de 15 iunie 2020, începând cu ora 15.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă – PLx 
347/2020 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor 
acte normative – PLx 352/2020 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri – PLx 632/2019. 

 
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 Alin Ignat - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale; 
- dna Carmen Moraru - Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor 

Europene 
- dl Gheorghe Chiș - președinte, Federația Națională Sindicală 

„Ambulanța”. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, 
ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă – PLx 347/2020, care a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (patru abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte 
normative – PLx 352/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 
632/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor 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 proiectului de lege. Acestea se 
regăsesc în raportul comisiei. 
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În data de 16 iunie 2020, începând cu ora 10.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 
1. Propunere legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018 
2. Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 privind Codul muncii – Plx 718/2018 
3. 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 

4. 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 

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 

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

La dezbaterile online au participat ca invitați: 
- dl Tudor Polak – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
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- dl Leonard Bărăscu - președinte, CNSLR Frăția 
- dl Sorin Stan - secretar general, CNSLR Frăția 
- dl Mihai Cristian - reprezentant, Blocul Național Sindical 
- dna Amelia Popescu - reprezentant, Confederația Patronală 

CONPIROM 
- dl Marian Stoicescu - președinte executiv, Sindicatul Național 

Meridian 
- dl Ștefan Pădure - vicepreședinte, Uniunea Patronală din România – 

BUSINESSROMÂNIA 
- dl Adrian Manolache - reprezentant, Confederația Patronală 

Concordia 
- dl Eduard Floria – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Adela Jansen - reprezentant, Coaliția pentru Dezvoltarea 

României 
- dna Judith Kiss - reprezentant, Coaliția pentru Dezvoltarea României 
- dl Ioan Dumitrașcu - reprezentant, Coaliția pentru Dezvoltarea 

României  
- dna Camelia Platt - reprezentant, Camera de Comerț Româno-

Britanică (CCRB) 
- dl Christian Weident - reprezentant, Camera de Comerț și Industrie 

Româno-Germană 
- dl Marius Eftimie - reprezentant, Consiliul Investitorilor Străini 
- dl Dumitru Vieru - consilier juridic, Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind dialogul 
social – Plx 715/2018, care a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere 
pe fond.  

În cadrul ședinței au continuat dezbaterile pe articole din propunerea 
legislativă, la care au participat reprezentanții organizațiilor sindicale și 
patronale. 

În finalul discuţiilor, s-a menţionat faptul că finalizarea dezbaterilor 
asupra textului va avea loc într-o ședință ulterioară.  

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei. 
 
În data de 18 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 săptămâna 
următoare. 
 



 

5/5

La lucrările online ale comisiei din data de 15 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, Adrian-Octavian Dohotaru, Elena Hărătău, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu şi 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Petre-Florin Manole a 
participat, la sediul Camerei Deputaţilor, doamna deputat Ionela Viorela 
Dobrică (grup parlamentar PSD). 
 

La lucrările online ale comisiei din data de 16 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, Adrian-Octavian Dohotaru, Elena Hărătău, 
Petre-Florin Manole, Mihai Niţă, 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 18 iunie 2020 au 

participat toți cei 24 de membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au 
aflat la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – preşedinte, Silviu 
Vexler – vicepreşedinte, 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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