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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 9, 10, 11, 12 şi 14 martie 2020 
 
 
În data de 9 martie 2020, începând cu ora 15.30, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ședință comună cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități, având pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr.36/1995 – PLx 86/2020  

2. Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale al notarilor publici din România – PLx 87/2020. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicuşor Halici, 

președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 – PLx 86/2020, care a 
fost trimis spre dezbatere pe fond celor două comisii, în procedură de 
urgenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale al notarilor publici din România – PLx 87/2020 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond celor două comisii, în procedură de urgenţă. 

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

Lidia Vladescu
comisie
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente 
a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de 
cele două comisii. 

 
În data de 10 martie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi – Plx 356/2018 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 
PLx 389/2017 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 64/2019 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 31/2020 

5. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – PLx 14/2020 

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

7. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 213/2004 
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
România – PLx 528/2019 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale – PLx 83/2020 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate – PLx 85/2020 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 
teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
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normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 324/2018 

11. Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de 
învăţământ – PLx 337/2019. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- dl Tudor Polak – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Vasile Pintea - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- dl Sebastian Burduja - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
- dl Nini Săpunaru - Secretar de Stat, Departamentul pentru Relația cu 

Parlamentul din cadrul Guvernului 
- dna Mihaela Andreianu - Secretar de Stat, Agenția Națională pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
- dl Răzvan Grecu - director general adjunct, Ministerul Afacerilor Interne 
- dna Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dna Carmen Tănăsescu - director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dna Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Eugen Rujoiu - director, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor 
- dl Csaba Asztalos - președinte, Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării 
- dna Liliana Mihai - director general adjunct, Casa Națională de Asigurări 

de Sănătate 
- dna Gabriela Folcuț - director, Asociația Română a Băncilor 
- dl Paul Niculescu – consilier, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dna Raluca Parasca - consilier, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 

și Comunicațiilor 
- dl Vladimir Costache - public policy expert, Issue Monitoring 
- dl Ion Dafinoiu - președinte, Colegiul Psihologilor din România 
- dl Bogdan Cezar Ion - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 
- dna Claudia Tănase - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 
- dl Cătălin Nedelcea - reprezentant, Colegiul Psihologilor din România 
- dl Alin Stoica - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederația Patronală Concordia. 
- dna Adelina Dabu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 

 
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea 
de şanse între femei şi bărbaţi, domnul deputat Adrian Solomon, 
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preşedintele comisiei, a precizat că această iniţiativă a fost pusă pe 
ordinea de zi dintr-o eroare.  

Astfel, domnia sa a precizat că asupra ei membrii comisiei noastre şi 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s-au pronunţat în 
şedinţa din 2 octombrie 2019, iniţiativa legislativă fiind adoptată de 
membrii celor două comisii cu amendamente, redate în raportul preliminar 
comun cu nr.4c-6/546, respectiv nr.4c-11/538, şi transmis celorlalte două 
comisii sesizate cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative. 

Atât Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, cât 
şi  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au finalizat dezbaterile asupra iniţiativei legislative, fiind astfel 
întocmit raportul comun al celor 4 comisii sesizate cu dezbaterea pe fond a 
propunerii legislative, care urmează a fi depus. 

De asemenea, domnia sa a precizat că această informare s-a făcut şi 
în şedinţa comisiei din 4 martie 2020. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – PLx 389/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. În 
cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse votului, 
au fost respinse. Acestea se regăsesc în raportul preliminar ce va fi 
transmis Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 64/2019 a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 abţineri), respingerea propunerii legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 31/2020 a fost 
amânat, la solicitarea membrilor comisiei, pentru o ședință ulterioară.  

 
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 14/2020 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor.  



 

5/9

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi pentru (7 voturi împotrivă şi o abţinere), adoptarea proiectului de 
lege în forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, 

reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România – PLx 
431/2019 și proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
România – PLx 528/2019 au fost amânate, la solicitarea membrilor 
comisiei, întrucât au fost prezentate amendamente, de formă şi fond, şi 
este necesară reanalizarea textului de către toate părțile implicate.  

Propunerea de amânare pentru o ședință ulterioară a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale – PLx 83/2020 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
324/2018 a fost retrimisă de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 
reexaminării, de către cele trei comisii sesizate pe fond, respectiv comisia 
noastră, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În cadrul dezbaterilor, s-a solicitat amânarea propunerii legislative 
pentru o ședință ulterioară, fiind prezentate amendamente care necesită o 
reevaluare a textului.  

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința din 12 martie 2020. 
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În ziua de 11 martie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual şi 
activitate sub îndrumarea raportorilor, în scopul elaborării rapoartelor şi 
avizelor finalizate în şedinţele anterioare. 

De asemenea, au fost distribuite membrilor comisiei materiale 
documentare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din 
ziua următoare. 

 
În ziua de 12 martie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de 
învăţământ – PLx 337/2019 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate – PLx 85/2020 

3. Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 
plata serviciului de bonă – PLx 43/2020 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate – PLx 638/2019. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- dl Tudor Polak – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Vasile Pintea - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- dl Sebastian Burduja - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
- dl Nini Săpunaru - Secretar de Stat, Departamentul pentru Relația cu 

Parlamentul 
- dna Liliana Mihai - director general adjunct, Casa Națională de Asigurări 

de Sănătate 
- dna Carmen Tănăsescu - director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dna Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Alin Stoica - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Adelina Dabu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind acordarea unor 
zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii 
temporare a unităţilor de învăţământ – PLx 337/2019, care a fost retrimis 
comisiei noastre de către plenul Camerei Deputaților pentru reexaminare 
și întocmirea unui nou raport. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care, supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. În urma dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul 
înlocuitor întocmit. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate – PLx 85/2020 a fost amânat, la solicitarea membrilor 
comisiei, pentru o ședință ulterioară. 

 
Proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 

pentru plata serviciului de bonă – PLx 43/2020 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

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

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 
două comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 

2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate – PLx 638/2019 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

Faţă de forma adoptată anterior de cele două comisii, în cadrul 
dezbaterilor a fost prezentat un amendament care, supus votului, a fost 
admis.  

În urma finalizării discuţiilor din cele două comisii, membrii comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. 
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În ziua de 14 martie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 
pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi ale Senatului, precum şi cu 
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei 
Deputaţilor. 

Cele 4 comisii s-au întrunit în şedinţa comună pentru audierea online 
a doamnei Victoria Violeta Alexandru, candidat la funcţia de ministru al 
muncii şi protecţiei sociale. 

Întrucât doamna Victoria Violeta Alexandru nu a fost prezentă online 
la ora stabilită pentru audiere, candidatura pentru funcţia de ministru al 
muncii şi protecţiei sociale a primit un aviz negativ din partea comisiilor. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 9 martie 2020 a absentat doamna deputat Mara-
Daniela Calista (grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Alin-Ionuţ 
Arsu, Adrian-Octavian Dohotaru, Mihăiţă Găină, Elena Hărătău, Petre-
Florin Manole, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu, Florin Popa, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Alexandru Teacă, Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
În ziua de 10 martie 2020 au participat la lucrări toţi membrii 

comisiei. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 11 martie 2020 a absentat domnul deputat 
Cristian-Gabriel Seidler  (grup parlamentar USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Alin-Ionuţ 
Arsu, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Mihăiţă Găină, 
Elena Hărătău, Petre-Florin Manole, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-
Mădălina Peţa-Ştefănescu, Florin Popa, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Alexandru Teacă, Lia Olguţa Vasilescu, 
Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 



 

9/9

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 12 martie 2020 a absentat, între orele 12.00 – 
12.30, doamna deputat Elena Hărătău (grup parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Elena Hărătău a 
participat, între orel 12.00 – 12.30, doamna deputat Angelica Fădor (grup 
parlamentar PNL) 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Alin-Ionuţ 
Arsu, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Mihăiţă Găină, 
Elena Hărătău, Petre-Florin Manole, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-
Mădălina Peţa-Ştefănescu, Florin Popa, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-
George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Alexandru 
Teacă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
În ziua de 14 martie 2020 au participat la lucrări toţi membrii 

comisiei. 
 
 
 
  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 

 


