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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 16 și 18 februarie 2021 

 
 
În data de 16 februarie 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. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
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, precum şi a art.6 din Ordonanţa de urgenţă 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 22/2021 

2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea 
nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului – PLx 64/2021 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 78/2021 

4. Proiect de Lege pentru realizarea ”Capabilităţii de luptă împotriva 
navelor de suprafaţă”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem 
de instalaţii mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) – PLx 
88/2021. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

doamna deputat Oana Silvia Țoiu, președintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare:  
- dl Ovidiu Mircea Ursuţa-Dărăban - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- dna Andreea Moldovan - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- dl Marius Bălu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- dl Răzvan Grecu – director general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
- dna Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă 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, precum şi a art.6 din Ordonanţa de urgenţă 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 22/2021, care a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbatere pe fond. 
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate mai multe amendamente, 
care, supuse votului, au fost admise. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea 
nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului – PLx 64/2021 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru tineret și sport. 
 În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (o abținere). 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 78/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 
 Proiectul de Lege pentru realizarea ”Capabilităţii de luptă împotriva 
navelor de suprafaţă”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de 
instalaţii mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) – PLx 88/2021 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere). 
  

În data de 18 februarie 2021, începând cu ora 10.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință 
online, având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea 
aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în conextul răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă 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 82/2021. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

doamna deputat Oana Silvia Țoiu, președintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare:  
- dl Lucian-Ovidiu Heiuș - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor  
- dna Maria Mareș - președinte, Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 
- dna Tania Grigore - director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Dumitru Costin – preşedinte, Blocul Național Sindical 
- dl Cristian Mihai – consilier juridic, Blocul Național Sindical 
- dl Steluţa Enache - reprezentant, Blocul Național Sindical 
- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Radu Burnete - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Mădălina Mănoiu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Adelina Dabu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de 
protecţie socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 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 82/2021 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

La dezbateri au participat atât reprezentanții ministerelor de resort, 
cât și reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale reprezentative la 
nivel național. 

În cadrul lucrărilor au avut loc dezbateri pe articole și pe 
amendamentele depuse la comisie, urmând ca finalizarea dezbaterilor și 
votul per ansamblu să aibă loc într-o ședință ulterioară. 
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La lucrările online ale comisiei din ziua de 16 februarie 2021 şi-au 
înregistrat prezenţa 20 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei, fiind 
absentă doamna deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL) – 
ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Raluca Turcan a participat la lucrări domnul deputat 
Valentin-Ilie Făgărăşian (grup parlamentar PNL). 

Au participat la lucrări, fiind prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor, 
următorii deputaţi: Oana-Silvia Ţoiu – preşedinte, Éva-Andrea Csép, 
Cristian-Gabriel Seidler, Adrian Solomon – vicepreşedinţi, Eugen Neaţă şi 
Tudor Polak – secretari, Mirela Elena Adomnicăi, Antonio Andruşceac, 
Mara-Daniela Calista, Alexandru Kocsis-Cristea, Dumitrina Mitrea, Daniela 
Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Cristina Camelia Rizea, Irinel Ioan Stativă, 
Dan Constantin Şlincu. 

Au participat la lucrări, online, următorii deputaţi: Silviu Vexler – 
vicepreşedinte, Victoria-Violeta Alexandru, Monica-Elena Berescu, Claudiu-
Martin Chira şi Valentin-Ilie Făgărăşian. 
 

La lucrările online ale comisiei din zilua de 18 februarie 2021 şi-au 
înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei, fiind 
absente doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru (grup parlamentar 
PNL) şi doamna deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL) – ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Victoria-Violeta Alexandru a participat la lucrări domnul 
deputat Florin Roman (grup parlamentar PNL) şi în locul doamnei deputat 
Raluca Turcan a participat la lucrări domnul deputat Valentin-Ilie 
Făgărăşian (grup parlamentar PNL). 

Au participat la lucrări, fiind prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor, 
următorii deputaţi: Oana-Silvia Ţoiu – preşedinte, Éva-Andrea Csép, 
Cristian-Gabriel Seidler, Adrian Solomon - vicepreşedinţi, Eugen Neaţă şi 
Tudor Polak – secretari, Mirela Elena Adomnicăi, Antonio Andruşceac, 
Mara-Daniela Calista, Alexandru Kocsis-Cristea, Dumitrina Mitrea, Nicolae 
Pavelescu, Daniela Oteşanu, Cristina Camelia Rizea, Irinel Ioan Stativă, 
Dan Constantin Şlincu. 

Au participat la lucrări, online, următorii deputaţi: Silviu Vexler – 
vicepreşedinte, Monica-Elena Berescu, Claudiu-Martin Chira, Florin Roman 
şi Valentin-Ilie Făgărăşian. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Tudor Polak 

 
 
 
 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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