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La lucrările online ale comisiei din ziua de 27 aprilie 2021 sunt 

prezenți 25 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 28 

și 29 aprilie 2021 sunt prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri ai 

comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

    1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – ”Plan de 

acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale” (COM(2021)102). 

  2. Dezbaterea si avizarea proiectului 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).  

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 

”Plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale” 

(COM(2021)102). 

Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au subliniat și dezbătut aspectele deosebit de importante ale 

Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. 

Pilonul european al drepturilor sociale este fundamentat pe 20 de 

principii și conduce către o Europă socială puternică, stabilind viziunea care 

stă la baza noului cadru de reglementare în materie de politici sociale, după 

o consultare la scară largă lansată în urmă cu aproximativ un an. Cele 20 de 
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principii sunt structurate în trei categorii: egalitatea de șanse și accesul la 

piața muncii; condiții de muncă echitabile; protecția socială și incluziunea 

socială. 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul 

discuțiilor privind ” Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor 

sociale”, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât întocmirea 

unui proiect de opinie favorabil care va fi înaintat Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 

    La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului 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). 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 urmărindu-se, 

potrivit expunerii de motive, următoarele: acordarea stimulentului de risc 

pentru personalul din centrele rezidenţiale, izolat preventiv la locul de 

muncă, stabilirea cuantumului la 2500, brut, pentru toată perioada, 

asigurarea resurselor financiare de la bugetul de stat, prin bugetul MMPS, 

implicarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în 

centralizarea datelor referitoare la furnizorii de servicii şi trimiterea acestora 

la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru efectuarea plăţii, decontarea 

cheltuielilor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din fondurile europene 

aferente Programului operaţional „Capital uman”, conform regulilor de 

eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor 

solicitantului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 30 septembrie 2020.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea proiectului de lege. 

 

 

 În ziua de joi, 29 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 


