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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 5, 7 și 8 octombrie 2020 

 
 
În data de 5 octombrie 2020, începând cu ora 11.00, Comisia 

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

1. Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate 
anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii – 
PLx 572/2020 

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

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

4. Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la 
concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, 
formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, 
examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, 
stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor 
stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură – PLx 
567/2020. 

 
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 
- dna Gianina Chirazi – director, Ministerul Educației și Cercetării. 
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Proiectul de Lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate 
anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii – PLx 
572/2020 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât 
și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.  

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

În urma 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 
învățământ, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 
 

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. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată – 

PLx 587/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere fond. 
În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 

dezbaterilor pentru ședința comisiei din ziua următoare. Propunerea de 
amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la 

concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea 
profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a 
Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al 
judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în 
magistratură – PLx 567/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

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

 
În data de 7 octombrie 2020, începând cu ora 14.00, Comisia 

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

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

2. Proiect de Lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru 
personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – PLx 
590/2020 
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3. Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – PLx 428/2018 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 95/2020 

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

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 
părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau 
suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă 
a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie 
timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
SARS-COV-2 – PLx 584/2020 

7. 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 

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale 
nr.292/2011 – PLx 175/2020 

9. Propunere legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018. 
 

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 Marius Bălu - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- dl Daniel Baciu - președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- dl Petronel Munteanu - secretar general adjunct, Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale 
- dna Claudia Butuza  - consilier, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Sabin Rusu - secretar general, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România (CSDR) 
- dl Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Naţional Sindical  
- dl Dumitru Fornea – secretar general, Confederația Sindicală 

Națională Meridian 
- dl Simion Hăncescu – președinte, Federația Sindicatelor Libere 

din Învățământ 
- dl Alin Stoica – reprezentant Confederația Patronală Concordia 
- dl Eduard Floria - reprezentant Confederația Patronală 

Concordia 
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- dl Adrian Manolache - reprezentant Confederația Patronală 
Concordia 

- dna Adelina Dabu - reprezentant Confederația Patronală 
Concordia  

- dl Dan Vieru – reprezentant Consiliul National al 
Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania 

- dl Vlad Mănăstireanu - director general adjunct, Compania 
Public Affairs Solutions 

- dna Raluca Dinu Paicu – reprezentant UNICEF. 
 

Discuțiile au început cu proiectul de Lege privind acordarea 
indemnizaţiei de scurtă durată – PLx 587/2020, dar membrii comisiei au 
solicitat amânarea proiectului de lege pentru o ședință ulterioară. 
Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru 

personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – PLx 590/2020 
a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și 3 abțineri), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 428/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și 3 abțineri), adoptarea proiectului 
de lege cu amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – PLx 95/2020 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar, de adoptare 
cu amendamente, primit de la Comisia pentru învățământ şi au fost 
prezentate amendamente, care, supuse votului, au fost admise. 

În urma 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 
învățământ în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 
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Proiectul de Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 189/2020 a fost trimis 
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (4 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 
vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării 
activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile 
de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 – PLx 584/2020 a fost 
trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
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 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente, iar membrii 
comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară 
pentru ca amendamentele prezentate să fie analizate, atât de membrii 
comisiei, cât şi de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Propunerea 
de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale 

nr.292/2011 – PLx 175/2020 a fost amânat, la solicitarea membrilor 
comisiei, întrucât s-a solicitat punct de vedere de la Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale asupra unor amendamente prezentate în cadrul 
discuţiilor. 

 
Referitor la propunere legislativă privind dialogul social – Plx 

715/2018, s-au continuat dezbaterile asupra textului, dezbateri la care au 
participat reprezentanții organizațiilor patronale și sindicale reprezentative 
la nivel naţional. 

În cadrul lucrărilor s-a precizat faptul că finalizarea dezbaterilor și 
votul asupra propunerii legislative vor avea loc în ședința următoare a 
comisiei. 



 
6/6

 
În data de 8 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 săptămâna 
următoare. 

 
La lucrările online ale comisiei din 5, 7 şi 8 octombrie 2020 au 

participat toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei, dintre care următorii 
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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