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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 11 și 12 mai 2020 
 
 

În data de 11 mai 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 ziua următoare. 

 
În data de 12 mai 2020, începând cu ora 12.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011 – Plx 140/2020 

2. Proiect de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în 
consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau 
societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor 
comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, 
societăţilor de asigurare şi celor financiare – PLx 180/2020 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal – PLx 181/2020 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal – PLx 191/2020 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal – PLx 208/2020 

6. Proiect de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi 
statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă – PLx 
217/2020 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – PLx 
222/2020 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna 
funcţionare a sistemului de învăţământ – PLx 239/2020 
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9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării 
de urgenţă instituite prin Decretul Preşedintelui României 
nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României – PLx 240/2020 

10. Propunere legislativă privind organizarea activităţii agenţilor 
imobiliari – Plx 247/2020 

11. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Răspunsul la coronavirus – COM (2019) 650 

12. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O 
Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 –
COM (2020) 152. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 
art. 931 din Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 – Plx 140/2020, care a 
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în 

consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau 
societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, 
inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi 
celor financiare – PLx 180/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (trei abțineri). 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal – PLx 181/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal – PLx 191/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 

8 septembrie 2015 privind Codul fiscal – PLx 208/2020 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (patru abţineri şi un vot împotrivă), avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
 

Proiectul de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical 
şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă – PLx 
217/2020 2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – PLx 
222/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare 
a sistemului de învăţământ – PLx 239/2020 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma finalizării dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii 
comisiei au avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de 
urgenţă instituite prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României – PLx 240/2020 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă privind organizarea activităţii agenţilor 
imobiliari – Plx 247/2020 2020 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 

Documentele privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Răspunsul la coronavirus – COM (2019) 
650 şi Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune 
a egalităţii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 – COM (2020) 
152 au fost trimise comisiei noastre pentru examinare pe fond. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unor proiecte de opinie 
favorabile promovării acestor documente.  

 
La şedinţa online din 11 mai 2020 au participat toți cei 24 de 

membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Mihăiţă Găină, Cristian-George Sefer şi Lia Olguţa Vasilescu. 

 
La şedinţa online din 12 mai 2020 au participat toți cei 24 de 

membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei 
Deputaţilor: Csép Éva-Andrea – secretar, Mihăiţă Găină şi Cristian-George 
Sefer. 

 
 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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