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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 16 și 17 noiembrie 2020 

 
 
În data de 16 noiembrie 2020, începând cu ora 10.00, Comisia 

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

1. Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de 
intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al 
Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov – PLx 355/2016 

2. 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 

 
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 Gheorghe Chiș - președinte, Federația Națională Sindicală 

„Ambulanța” 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind Statutul 
personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 
ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov – PLx 
355/2016, care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 
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      În cadrul ședinței au fost prezentate amendamente, care se 
regăsesc şi în raportul preliminar transmis de către Comisia pentru 
sănătate şi familie. Supuse votului, amendamentele au fost admise. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente, care se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
Proiectul 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 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. De asemenea, a fost prezentat 
raportul preliminar transmis de către Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

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

 
În data de 17 noiembrie 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. 

 
În zilele de 16 şi 17 noiembrie 2020 au participat la dezbateri toţi 

cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
 
Membrii comisiei şi-au înregistrat prezenţa online, cu excepţia 

următorilor deputaţi, care au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor: 
Adrian Solomon – preşedinte, Violeta Răduţ – secretar, Adrian Octavian 
Dohotaru şi Irinel Ioan Stativă. 

 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 

 
 

Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 


		2020-12-14T15:32:58+0200
	Vlădescu Lidia-Ana




