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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 26 – 30 octombrie 2020 
 
 

În data de 26 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene şi alte modificări fiscal-bugetare – PLx 379/2020 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum 
şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă – PLx 
552/2020 

3. Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată – 
PLx 587/2020 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea 
unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 
a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă – PLx 605/2020 

5. Propunere legislativă privind comasarea prin absorbţie a 
Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării – Plx 568/2020 
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.171/2020 privind modificarea şi completarea art.58 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 629/2020 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale 1/2011 – PLx 630/2020 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative – 
PLx 633/2020 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PLx 639/2020 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 
modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991 – PLx 
642/2020 

11. Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de 
operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore – PLx 
648/2020. 
 

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 Tudor Polak - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale 

- dl Alin Ignat - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Marius Bălu - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- dna Simona Constantinescu - președinte, Federația Industriei 

Hoteliere din România 
- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Adelina Dabu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Cristian Mihai - consilier juridic, Blocul Naţional Sindical  
- dl Lucian Ciprian Puiu - secretar general, Federația Columna. 
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Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte 
modificări fiscal-bugetare – PLx 379/2020 au fost amânate, la solicitarea 
membrilor comisiei.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 
creşterii ocupării forţei de muncă – PLx 552/2020 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
pentru buget, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Proiectul de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată – 

PLx 587/2020 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
În urma discuțiilor, membrii comisiei au amânat dezbaterea 

proiectului de lege pentru o ședință ulterioară. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă – PLx 605/2020 a 
fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

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

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
pentru buget, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Propunerea legislativă privind comasarea prin absorbţie a Institutului 

Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării – Plx 568/2020 a fost trimisă comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități și Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale. 
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În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.171/2020 privind modificarea şi completarea art.58 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 629/2020 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale 1/2011 – PLx 630/2020 a fost trimisă comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte 
normative – PLx 633/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă – PLx 639/2020 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului 

şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 
din Legea fondului funciar 18/1991 – PLx 642/2020 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 
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În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Proiectul de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de 
operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore – PLx 648/2020 a 
fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
În zilele de 27 şi 28 octombrie 2020, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi activitate 
sub îndrumarea raportorilor, fiind întocmite documentele asupra 
proiectelor finalizate în şedinţa anterioară. 

 
În data de 29 octombrie 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 data de 30 
octombrie 2020. 

 
În data de 30 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. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al 

art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 
Plx 26/2018 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) 
lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
PLx 736/2018 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare – PLx 316/2020 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea 
Europeană, în calitate de Creditor şi România, în calitate de 
Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti, la 
8 octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 2020 – PLx 661/2020 

5. Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – Plx 
663/2020. 
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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 Alin Ignat - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Mihai Firică – Secretar de Stat, Ministerul Culturii 
- dna Maria Mădălina Turza – președinte, Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
- dl Constantin Ene – director, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. 

 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice – Plx 26/2018, care a fost retrimisă de către Plenul 
Camerei Deputaților, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
propunerii legislative pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 
alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 
privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
– PLx 736/2018 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În cadrul dezbaterilor, s-a precizat că proiectul de lege a fost 
adoptat de comisia noastră cu amendamente la sfîrşitul anului 2019, fiind 
prezentate raportul preliminar al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, cu două amendament diferit faţă de forma comisiei noastre. 
Amendamentul, supus votului, a fost admis. 

De asemenea, în cursul discuţiilor s-a precizat că Autoritatea 
Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții are 
o observaţie faţă de un text al iniţiativei legislative respins de Comisia 
juridică, precizând că se susţine forma iniţiativei cu un amendament. 
Supus votului, amendamentul a fost admis.  

Astfel, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, precum şi transmiterea 
celor două amendamente suplimentare adoptate Comisiei juridice, în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare – PLx 316/2020 a fost trimis spre dezbatere pe 
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fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au solicitat amânarea 
proiectului de lege, întrucât iniţiatorul a precizat că renunţă la unele 
amendamente, care necesită revizuirea textului. De asemenea, s-a 
menţionat că la Comisia pentru cultură vor avea loc dezbateri cu 
participarea reprezentanților partenerilor sociali din domeniu. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut între 
Uniunea Europeană, în calitate de Creditor şi România, în calitate de 
Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti, la 8 
octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 2020 – PLx 661/2020 a 
fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

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

 
 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – Plx 
663/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

Supusă votului, iniţiativa legislativă nu a întrunit numărul necesar de 
voturi pentru a primi un aviz favorabil, fiind înregistrate 3 voturi pentru și 
2 abțineri. Ca atare, asupra propunerii legislative a fost întocmit un aviz 
negativ. 

 
La lucrările online ale comisiei din 26-27 octombrie 2020 au 

participat toţi cei 23 de deputaţi, membri ai comisiei, dintre care următorii 
au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: Adrian Solomon – 
preşedinte, Eugen Neaţă – vicepreşedinte, Violeta Răduţ şi Éva-Andrea 
Csép – secretari şi Irinel Ioan Stativă. 

 
La lucrările online ale comisiei din 28-30 octombrie 2020 au 

participat toţi cei 23 de deputaţi, membri ai comisiei, 
 

  
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 


