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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25 – 28 ianuarie 2021 
 
 

În data de 25 ianuarie 2021, 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 ziua următoare. 

 
În data de 26 ianuarie 2021, începând cu ora 11.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință 
online, având următoarea ordine de zi: 
1. Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 717/2018/2020 
2. Reexaminarea Legii pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din 

Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice – Plx 176/2019 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice – PLx 94/2020 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate – POAD – PLx 404/2020 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi 
cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de 
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate 
din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora – PLx 574/2020 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
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sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 582/2020 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

doamna deputat Oana-Silvia Țoiu, președintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat, în calitate de invitați, din partea Guvernului: 
- dl Alin Ignat - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale; 
- dna Carmen Moraru - Secretar de Stat, Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene; 
- dl Ciprian Bogdan - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- dna Augusta Cristina Braic - director general adjunct, Ministerul 

Afacerilor Interne. 
 

Dezbaterile au început cu reexaminarea celor două legi de 
modificare şi completare a Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – Plx 717/2018/2020 şi Plx 
176/2019, care au fost retrimise atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități ca urmare a deciziilor Curții 
Constituționale nr.56/2020, respectiv nr.58/2020. Curtea Constituţională, 
prin deciziile menţionate, a constatat că cele două legi sunt 
neconstituţionale în ansamblul lor. 

Astfel, în urma reexaminării, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea legilor. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – PLx 94/2020 a fost trimis comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 
– POAD – PLx 404/2020 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 
adoptare al Comisiei pentru administrație. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 
de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe 
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional 
acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora – PLx 574/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul doamna Carmen Moraru – 
Secretar de Stat în cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
Raportul preliminar a fost întocmit și transmis celorlalte comisii sesizate 
pe fond în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 582/2020 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, întrucât este necesară 
reanalizarea textului și preluarea unor observații făcute de Consiliul 
Legislativ. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
În zilele de 27 și 28 ianuarie 2021, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor aflate în lucru la comisia noastră. 

 
La lucrările comisiei din zilele de 25, 26, 27 și 28 ianuarie 2021 

şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 18 deputaţi, membri ai comisiei. 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
       Oana-Silvia Țoiu    Eugen Neață  
   

 
 
 
 

                                                                                                                                             
Întocmit, 

Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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