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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 17 mai 2022 

Nr. 4c-9/549 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2020 pentru 
implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul 
protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de 
asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii, 
trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură de urgenţă, 
cu adresa nr. PLx 426/2020 din 7 iulie 2020, pentru dezbatere şi 
examinare în fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 17 mai 2022 

Nr. 4c-9/549 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor 
măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei 

sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de 
asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin 

restricţii 
 
 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 
426/2020 din 7 iulie 2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare 
administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea 
unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în 
care se menţin restricţii. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2020 care prevede instituirea 
unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, 
precum şi reglementarea acordării unor drepturi şi beneficii de asistenţă 
socială în domeniile de activitate în care au fost impuse restricţii. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.570/12.06.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/615/20.05.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/228/13.07.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/324/12.10.2020) 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/403/9.07.2020) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
(nr.4c-11/308/13.07.2020) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor (nr.4c-19/73/15.09.2020) 

 punctul de vedere al Ministerului Muncii și Protecției Sociale 
(nr.5260/08.07.2020). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 10 mai 2022 a 

participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Boboc, Secretat de Stat în 
cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
La lucrări au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei 

de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 30.06.2020. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de 
lege cu amendamente în sensul aprobării ordonanței de urgență în 
forma prezentată de Guvern. Amendamentele sunt redate în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2020 pentru 
implementarea unor măsuri de 
simplificare administrativă în 
domeniul protecţiei sociale, 

precum şi pentru acordarea unor 
drepturi şi beneficii de asistentă 
socială în domeniile de activitate 

în care se menţin restricții 
 

 
Nemodificat 

 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.97 din 11 iunie 
2020 pentru implementarea unor 
măsuri de simplificare 
administrativă în domeniul 
protecţiei sociale, precum şi 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.97 din 11 iunie 
2020 pentru implementarea unor 
măsuri de simplificare 
administrativă în domeniul 
protecţiei sociale, precum şi 

 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

pentru acordarea unor drepturi şi 
beneficii de asistenţă socială în 
domeniile de activitate în care se 
menţin restricţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.504 din 12 iunie 
2020, cu următoarea 
modificare: 

pentru acordarea unor drepturi şi 
beneficii de asistenţă socială în 
domeniile de activitate în care se 
menţin restricţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.504 din 12 iunie 
2020. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

vedere aprobarea 
ordonanței de 
urgență în forma 
prezentată de 
Guvern. 

3.  
Titlul ordonanței 
 

Ordonanță de urgență pentru 
implementarea unor măsuri de 
simplificare administrativă în 
domeniul protecţiei sociale, 

precum şi pentru acordarea unor 
drepturi şi beneficii de asistenţă 
socială în domeniile de activitate 

în care se menţin restricţii 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 

4.  
Art. 1 - (1) În condiţiile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2020 privind 
utilizarea înscrisurilor în formă 
electronică la nivelul autorităţilor 
şi instituţiilor publice, în ceea ce 
priveşte cererile, declaraţiile şi 
documentele doveditoare pentru 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

solicitarea drepturilor de asistenţă 
socială, a indemnizaţiilor pentru 
şomaj şi pentru acordarea 
măsurilor de stimulare a ocupării 
forţei de muncă, prevăzute de 
Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
a drepturilor de asigurări sociale 
prevăzute de Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, acordate 
din bugetul de stat, din bugetul 
asigurărilor sociale de stat ori din 
bugetul asigurărilor sociale pentru 
şomaj, Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, precum şi 
instituţiile care funcţionează în 
subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea sa au obligaţia să 
iniţieze şi să menţină comunicarea 
electronică cu beneficiarul 
drepturilor, în baza 
consimţământului scris al 
acestuia. 
(2) În cazuri excepţionale, 
instituţiile prevăzute la alin. (1) 
pot solicita prezentarea la sediul 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

instituţiei a persoanelor care au 
depus cererea şi documentele 
doveditoare prin poşta 
electronică. 
(3) Prin cazuri excepţionale se 
înţelege următoarele: 
a) identificarea unor inadvertenţe 
între informaţiile din documentele 
transmise şi cele din bazele de 
date ale altor instituţii la care 
autoritatea administraţiei publice 
centrale sau locale ce asigură 
acordarea dreptului are acces 
pentru verificarea îndeplinirii de 
către solicitanţi a criteriilor de 
acordare a drepturilor;  
b) situaţiile în care informaţiile din 
documentele transmise sunt 
incomplete, nu sunt lizibile sau pe 
baza acestora nu se poate 
determina îndeplinirea condiţiilor 
de eligibilitate. 
(4) În cazurile excepţionale 
prevăzute la alin. (3), termenul 
pentru soluţionarea cererii, 
prevăzut de legile speciale în baza 
cărora sunt acordate drepturile 
prevăzute la alin. (1), se 
prelungeşte cu până la 10 zile 
lucrătoare pentru verificarea 
realităţii, legalităţii şi conformităţii 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

documentelor transmise, precum 
şi pentru solicitarea de documente 
doveditoare suplimentare. 
 

5.  
 
 
 
Art. 2 - (1) Programele de 
formare profesională a adulţilor, 
organizate în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se pot 
desfăşura şi în sistem on-line, cu 
notificarea comisiei de autorizare, 
pentru următoarele activităţi: 
a) pregătirea teoretică a 
persoanelor, din cadrul tuturor 
programelor de formare 
autorizate; 
b) pregătirea practică a 
persoanelor, din cadrul 
programelor de iniţiere, 
specializare şi perfecţionare, care 
nu implică activităţi practice care 
trebuie să se desfăşoare într-un 
spaţiu cu dotări specifice, conform 
standardului ocupaţional; 
c) susţinerea examenului de 

 
- La articolul 2, partea 
introductivă a alineatului (1) 
va avea următorul cuprins: 
„Art.2.- (1) Programele de 
formare profesională a adulţilor, 
organizate în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se pot 
desfăşura şi în sistem on-line, în 
universităţi, cu notificarea 
comisiei de autorizare, pentru 
următoarele activităţi:” 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Se elimină textul 
introdus la Senat 
întrucât sintagma ”în 
universități” 
limitează accesul 
celorlalți furnizori de 
formare autorizați în 
temeiul OG nr. 
129/2000 privind 
formarea 
profesională a 
adulților, 
republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

absolvire a programelor de 
iniţiere, specializare şi 
perfecţionare desfăşurate în 
sistem online. 
 
(2) Examenul de absolvire 
prevăzut la alin. (1) lit. c) se 
organizează de furnizorul de 
formare profesională sub 
coordonarea comisiei de 
autorizare judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, în 
condiţiile Ordinului ministrului 
muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei şi al ministrului educaţiei, 
cercetării şi tineretului nr. 
501/5.253/2003 pentru aprobarea 
metodologiei certificării formării 
profesionale a adulţilor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia condiţiilor 
care privesc sala sau spaţiul de 
derulare a probelor. 
(3) Sunt exceptate de la 
prevederile alin. (1) programele 
de formare de nivel 1, conform 
Cadrului naţional al calificărilor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 918/2013 privind Cadrul 
naţional al calificărilor, cu 
modificările şi completările 



 
10

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

ulterioare. 
(4) Domeniile de activitate şi 
procedura pentru autorizarea 
furnizorilor de formare 
profesională să desfăşoare 
programe de formare profesională 
a adulţilor în sistem on-line se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
muncii şi protecţiei sociale, care 
se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(5) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, documentele pentru 
autorizare ca furnizor de formare 
profesională prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 
129/2000, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se pot transmite şi în 
format electronic. 
 

6.  
Art. 3 - Începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, ajutorul de deces 
prevăzut de Legea nr. 263/2010 
privind sistemul public de pensii, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se acordă şi în cazul 
persoanei decedate care se află în 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

concediu pentru creşterea 
copilului până la împlinirea vârstei 
de 2 ani, respectiv până la 7 ani în 
cazul copilului cu handicap, 
acordat în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
132/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, dacă, 
anterior suspendării raportului de 
muncă sau de serviciu pentru 
acordarea acestui concediu, 
persoana era asigurată 
obligatoriu. Ajutorul de deces se 
acordă şi în cazul decesului unui 
membru de familie al persoanei 
aflate în concediul pentru 
creşterea copilului, astfel cum 
este definit la art. 126 alin. (2) 
din Legea nr. 263/2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

7.  
Art. 4 - (1) Persoanele care, după 
data de 13 iunie 2020, se află 
într-o situaţie de imposibilitate a 
realizării de venituri supuse 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

impozitului, activitatea acestora 
desfăşurându-se în domeniile de 
activitate în care se menţin 
restricţii potrivit actelor emise de 
autorităţile competente, 
beneficiază în continuare de 
drepturile prevăzute de art. 2, 7, 
31 şi art. 32 alin. (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2010, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 132/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv 
de art. 50 din Legea nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la 
ridicarea restricţiilor, dar nu mai 
târziu de 31 decembrie 2020. 
(2) Pentru a beneficia de 
prevederile alin. (1), persoana 
îndreptăţită transmite prin poşta 
electronică la agenţiile pentru plăţi 
şi inspecţie socială judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti 
o cerere prin care solicită 
acordarea în continuare a 
dreptului, însoţită de o adeverinţă 
eliberată de angajator prin care se 
certifică faptul că persoana îşi 
desfăşoară activitatea într-un 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

domeniu în care se menţin 
restricţii de activitate. În cazul 
prelungirii indemnizaţiei de 
concediu, persoana îndreptăţită va 
depune şi acordul scris al 
angajatorului pentru prelungirea 
perioadei de concediu. 
(3) În situaţia în care persoana 
prevăzută la alin. (1) realizează 
venituri din activităţi 
independente, din drepturi de 
proprietate intelectuală şi din 
activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură, definite la art. 67, 70 
şi 103 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aflându-se în domenii 
restricţionate prin decizii ale 
autorităţilor, cererea acesteia va fi 
însoţită de o declaraţie pe propria 
răspundere care atestă că îşi 
desfăşoară activitatea într-un 
domeniu în care se menţin 
restricţii de activitate. 
(4) Prin derogare de la prevederile 
art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 132/2011, cu 
modificările şi completările 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

ulterioare, persoanele prevăzute 
la alin. (1) beneficiază de 
stimulentul de inserţie, până la 
ridicarea restricţiilor, şi în situaţia 
în care copilul, în această 
perioadă, a împlinit vârsta de 3 
ani sau 4 ani în cazul copilului cu 
dizabilitate. 
(5) În cazul în care persoanele 
prevăzute la alin. (1), beneficiare 
ale stimulentului de inserţie 
prevăzut la art. 7 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 132/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv cu prelungirea 
prevăzută de art. II din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
59/2020, îşi reiau activitatea şi 
realizează venituri supuse 
impozitului pe venit, în condiţiile 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

legii, atunci stimulentul de inserţie 
se acordă, pe bază de cerere, de 
la data realizării veniturilor şi 
până la împlinirea de către copil a 
vârstei de 3 ani sau 4 ani, în cazul 
copilului cu dizabilitate. 
(6) Prin derogare de la termenul 
prevăzut la art. 7 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2010, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 132/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
persoanele prevăzute la alin. (1), 
beneficiare ale indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului, 
prevăzută la art. 2 din respectiva 
ordonanţă de urgenţă, acordarea 
stimulentului de inserţie se face 
de la data depunerii cererii, dacă 
acestea realizează venituri supuse 
impozitului pe venit, până la 
împlinirea de către copil a vârstei 
de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul 
copilului cu dizabilitate. 
(7) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi până la data de 31 
decembrie 2020, persoanelor 
prevăzute la alin. (1) beneficiare 
ale indemnizaţiei pentru creşterea 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgență  

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

copiilor, prevăzută de art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2010, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 132/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu li se 
aplică prevederile art. 11 din 
respectiva ordonanţă de urgenţă. 
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