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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27.04.2022 

Nr. 4c-9/161 
 

  
Către 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Domnului preşedinte Bogdan-Iulian Huţucă 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2022 

privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor 

categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării 

activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în procedură de 

urgenţă, cu adresa nr.PLx 74/2022 din 28 februarie 2022, pentru 

dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti,  

Nr. 4c-9/161 
 

RAPORT  PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de 
protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în 

contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor 
economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 
 În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările utlerioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 74/2022  din 28 februarie 2022, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea 
unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii 
profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor 
economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2022 prin care se stabilesc unele 
măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în 
contextul interzicerii, suspendării sau limitării activităţior economice, ca 
urmare a răspândirii coranavirusului SARS-CoV-2, precum și modificarea și 
completarea unor acte normative. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 21 februarie 2022. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.62/19.01.2022); 
 avizul favorabil cu observații al Consiliului Economic și Social 

(nr.257/18.01.2022); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/119/09.03.2022); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie  

(nr.4c-10/84/15.03.2022); 
 avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii  

(nr.4c-3/138/22.03.2022); 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  

(nr.4c-13/135/15.03.2022); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/86/22.03.2022); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și 

bărbați (nr.4c-20/70/08.03.2022). 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa din 20 aprilie 2022 şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat. 

 
La lucrările comisiei au participat deputații conform listei de 

prezență. 
 
 Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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