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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 1 octombrie 2020 
 

 
În data de 1 octombrie 2020, începând cu ora 12.00, Comisia pentru 

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

1. Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 189/2020 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
strainătate – PLx 557/2020 

3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
436/2020 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 437/2020 

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Agenda Europeană a Competenţelor pentru competitivitate 
sustenabilă, echitate socială şi rezilienţă – COM 274 (2020). 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către domnul 

deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat în calitate de invitați: 
- dl Dragoș Lucian Rădulescu - Secretar de Stat, Ministerul Educației 

Naționale 
- dl Eduard Corjescu – secretar general, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru completarea art.29 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 
189/2020, care a fost trimis comisiei noastre pentru examinare pe fond.  
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În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor 
pentru o ședință ulterioară, întrucât s-a solicitat participarea de dezbateri a 
președintelui Casei Naționale de Pensii Publice. Propunerea de amânare a 
fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în strainătate – PLx 
557/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

Proiectul de lege a fost amânat pentru o ședință ulterioară, întrucât 
membrii comisiei au solicitat preluarea ca amendamente a observațiilor din 
avizul Consiliul Legislativ şi analizarea acestora. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu 
modificările şi completările ulterioare – Plx 436/2020 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (6 abțineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 437/2020 a fost trimisă comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învăţământ, știință, tineret și sport. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (2 abțineri). 

 
Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European ţi Comitetul 
Regiunilor - Agenda Europeană a Competenţelor pentru competitivitate 
sustenabilă, echitate socială şi rezilienţă – COM 274 (2020) a fost trimis 
comisiei pentru examinarea fondului. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil promovării 
documentului. 

 
La lucrările online ale comisiei din data de 1 octombrie 2020 şi-au 

înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei, iar 
următorii membri au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian 
Solomon – preşedinte, Éva Andrea Csép – secretar, Elena Hărătău, Lia 
Olguţa Vasilescu şi Constantin Cătălin Zamfira. 
  

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  
 
 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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