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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 30, 31 martie și 1 aprilie 2021  

 
 
În ziua de 30 martie 2021, începând cu ora 11.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă – PLx 368/2017 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de 
aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea 
aparatelor de înregistrare a activităţii acestora – PLx 113/2021 

3. Proiect de Lege privind acceptarea Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată la 
Paris la 25 noiembrie 2019 – PLx 127/2021 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrative – PLx 120/2021 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 
măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul 
de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii – PLx 122/2021 
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6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European ţi Comitetul Regiunilor - 
Planul de acţiune pentru educaţia digitală 2021-2027 - Resetarea 
educaţiei şi formării pentru era digital – COM (2020) 624 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un 
nou SEC pentru cercetare şi inovare – COM (2020) 628. 
 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Cristian Gabriel 
Seidler, vicepreşedinte al 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 Adrian Foghiș - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii 
- dl Daniel Marinescu - director general, Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei 
- dna Alexandra Pană - șef serviciu, Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului 
- dl Valeriu Roșu - locțiitor șef departament, Ministerul Apărării Naționale. 

 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanţă – PLx 368/2017, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și 
servicii. 
 În cadrul discuțiilor s-a precizat faptul că proiectul de lege a fost 
dezbătut în mai multe ședințe atât la Comisia pentru muncă, cât și la 
Comisia pentru industrii și servicii, unde au fost întomite rapoarte 
preliminare, de adoptare cu amendamente admise şi respinse. Având în 
vedere evoluţia legislaţiei referitoare la voucherele de vacanţă, 
amendamentele dezbătute anterior în cadrul celor două comisii nu au mai 
fost luate în considerare, o parte dintre ele devenind caduce, iar restul nu 
au fost preluate de membrii comisiei întrucât iniţiatorii nu mai sunt 
parlamentari sau pentru că nu există fişa financiară a măsurilor propuse. 
 Urmare a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat şi transmiterea unui raport preliminar cu soluţia adoptată către 
Comisia pentru industrii şi servicii, în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun.  
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor 
privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 
conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 
acestora – PLx 113/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente de către 
reprezentanţii Ministerului Transporturilor, care, supuse votului, au fost 
admise, fiind preluate de către membrii comisiei, care au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Amendamentele se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis 
Comisiei pentru transporturi, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun. 
 
 Proiectul de Lege privind acceptarea Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 
25 noiembrie 2019 – PLx 127/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învățământ.  
 În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern, 
urmând ca raportul preliminar să fie transmis Comisiei pentru învățământ, 
în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru o 
şedinţă ulterioară a comisiei. 

 
În zilele de 31 martie și 1 aprilie 2021, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei.  
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La lucrările din zilele de 30 - 31 martie şi 1 aprilie 2021 şi-au 
înregistrat prezenţa membrii comisiei, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar 
Prezenţă 

30.03.2021 
Prezenţă 

31.03.2021 
Prezenţă 

01.04.2021 

1 
Ţoiu Oana-Silvia                    
Preşedinte 

Alianţa USR 
PLUS 

Înlocuitor 
prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

2 
Csép Éva Andrea                    
Vicepreşedinte 

UDMR 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

3 
Seidler Cristian-Gabriel          
Vicepreşedinte 

Alianţa USR 
PLUS 

Prezent 
online 

Prezent 
online 

Prezent 
online 

4 
Solomon Adrian                      
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

5 
Vexler Silviu                           
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale 

Prezent 
online 

Prezent 
online 

Prezent 
online 

6 
Neaţă Eugen                            
Secretar 

PSD 
Prezent 
online 

Prezent 
online 

Prezent 
online 

7 
Polak Tudor                           
Secretar 

PNL 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

8 Adomnicăi Mirela Elena PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

10 Andruşceac Antonio AUR 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

11 Berescu Monica-Elena  
Alianţa USR 

PLUS
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

12 Calista Mara-Daniela PNL 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

14 Kocsis-Cristea Alexandru PNL 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

15 Mitrea Dumitrina AUR 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

16 Oteşanu Daniela PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

17 Pavelescu Nicolae PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

18 Rizea Cristina Camelia  
Alianţa USR 

PLUS
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

19 Stativă Irinel Ioan PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

20 Şlincu Dan Constantin PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

21 Turcan Raluca - ministru PNL 
Înlocuitor 
prezent la 
sediul CD

Absent Absent 
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Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de 
30 martie 2021, în locul doamnei deputat Oana Ţoiu a participat la lucrări, 
doamna deputat Pollyana Hangan (grup parlamentar Alianţa USR PLUS), 
iar în locul doamnei deputat Raluca Turcan a participat la lucrări domnul 
deputat Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL). 

 
 
 VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Cristian Gabriel Seidler   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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