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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 13 aprilie 2022 

Nr. 4c-9/56 
 

  
Către 

Comisia juridică de disciplină și imunități  
Doamnei preşedinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind 
reglementarea activităţii de telemuncă, trimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei juridice de disciplină și imunități pentru 
examinare pe fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 31/2021 
din 1 februarie 2021. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 13 aprilie 2022 

Nr. 4c-9/56 
 

 
RAPORT   PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 
privind reglementarea activităţii de telemuncă 

 
 

În temeiul art.95 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia juridică de disciplină și imunități au fost 
sesizate, prin adresa nr. PLx 31/2021 din 1 februarie 2021, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi 
pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind 
reglementarea activităţii de telemuncă. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/2020, prin care se 
reglementează asigurarea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii 
didactice în sistem online, precum şi pentru dispunerea de către angajatori 
a muncii la domiciliu şi a telemuncii pe durata stării de alertă, acolo unde 
specificul activităţii permite. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 28 decembrie 2020, ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, 
republicată. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1134/6.11.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/37/09.02.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

(nr.4c-11/32/09.02.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru știință și tehnologie  

(nr.4c-23/06/09.02.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/49/11.02.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.33/09.02.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și 

telecomunicațiilor (4c-19/22/23.02.2021) 
 Decizia Curții Constituționale nr. 50/15.02.2022. 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 12 aprilie 2022 şi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, în sensul respingerii Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.192/2020, întrucât aceasta a fost declarată 
neconstituțională în ansamblul său, prin Decizia Curții 
Constituționale nr. 50 din 15 februarie 2022. Amendamentele se 
regăsesc în anexa la prezentul raport preliminar. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezență. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 
 
 

 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 pentru muncă și protecție socială propune adoptarea proiectului de lege cu 
următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

1.  
Titlul legii 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a 
art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea 

activităţii de telemuncă 
 

 
 
 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a 
art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea 

activităţii de telemuncă 
 

 
 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.192/2020 
a fost declarată 
neconstituțională în 
ansamblul său prin 
Decizia Curții 
Constituționale nr. 50 
din 15 februarie 2022. 

2.  
Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.192 din 5 noiembrie 2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru 
modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind 
reglementarea activităţii de telemuncă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1042 din 6 
noiembrie 2020. 
 

 
Articol unic. – Se respinge Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.192 din 5 noiembrie 2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru 
modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind 
reglementarea activităţii de telemuncă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1042 din 6 
noiembrie 2020. 
 

 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.192/2020 
a fost declarată 
neconstituțională în 
ansamblul său prin 
Decizia Curții 
Constituționale nr. 50 
din 15 februarie 2022. 
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