Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 7 și 8 aprilie 2021

În ziua de 7 aprilie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare
pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului
financiar contabil din administraţia publică centrală – PLx 27/2021
2. Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de
etolog – PLx 210/2020
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – PLx 284/2020
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
administrativ – 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
6. Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în
aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie
2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la
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Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 – PLx
132/2021
7. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi
abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării
proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în
domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative – PLx 140/2021
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.13/2021 pentru modifcarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr.82/1991
– PLx 141/2021
9. COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI
COMITETUL REGIUNILOR - Planul de acţiune pentru educaţia
digitală 2021-2027 - Resetarea educaţiei şi formării pentru era
digitală – COM (2020) 624
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu,
preşedintele 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 Heiuș - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor
- Dl Claudiu-Vasile Răcuci - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
- Dl Ionel Scrioșteanu - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii
- Dl Vass Levente - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății
- Dl Dan Marinescu - director general, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
- Dna Domnica Focșăneanu - director adjunct, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
- Dna Elena Cucoș – șef birou, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
- Dl Dan Dobre - reprezentant Direcția Medicală, Ministerul Apărării
Naționale.
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri
temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător al
compartimentului financiar contabil din administraţia publică centrală –
PLx 27/2021, care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei
noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
La dezbateri au participat reprezentanții Ministerului Finanțelor.
În cadrul lucrărilor au fost formulate și dezbătute amendamente,
care, supuse votului, au fost admise.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege.
Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei
pentru buget, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului
comun.
Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de
etolog – PLx 210/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei
noastre, cât și Comisiei pentru învățământ.
În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei
pentru învățământ, prin care se propune respingerea proiectului de lege.
În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, adoptarea soluției propuse de Comisia pentru învățământ,
respectiv respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc
în raportul comun întocmit de cele două comisii.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 – PLx 284/2020 a fost trimis comisiei noastre
pentru dezbatere pe fond.
În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea pentru o
ședință ulterioară, întrucât este necesară reanalizarea textului și
prezentarea unui punct de vedere din partea Casei de Asigurări a
Avocaților din România. Propunerea de amânare a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
Proiectul 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 administrativ – PLx
120/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea
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fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi.
Proiectul 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 a fost trimis
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru sănătate și
familie.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul
de lege, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în
aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013,
semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată
la Roma la 4 noiembrie 1950 – PLx 132/2021 a fost trimis comisiei
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei
pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și
Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul
de lege, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi
abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării
proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul
transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative – PLx 140/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare,
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și
bănci, Comisiei pentru învățământ și Comisiei pentru transporturi și
infrastructură.
În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi.
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.13/2021 pentru modifcarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr.82/1991 – PLx
141/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul
de lege, cu unanimitate de voturi.
Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul
Regiunilor - Planul de acţiune pentru educaţia digitală 2021-2027 Resetarea educaţiei şi formării pentru era digitală – COM (2020) 624 a
fost trimis comisiei noastre pentru examinarea fondului.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că una dintre prioritățile
Comisiei Europene este transformarea digitală înscrisă deja în strategia
emblematică O Europă pregătită pentru era digitală, iar educația și
formarea incluzivă și de înaltă calitate sunt elemente cheie pentru
realizarea acestui obiectiv ambițios și trebuie asigurat faptul ca toți
europenii trebuie să fie pregătiți să trăiască și să muncească în era
digitală.
Documentul supus dezbaterilor are ca obiectiv prezentarea Planului
de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), o viziune a Comisiei
Europene pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și
accesibilă în Europa, un apel la acțiune pentru o cooperare europeană mai
strânsă pentru a trage concluzii de pe urma crizei generată de COVID-19,
pe parcursul căreia tehnologia a fost și este utilizată la un nivel maxim în
domeniul educației și formării, precum şi pentru a adapta sistemele de
educație și formare la era digitală.
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie
favorabil asupra documentului supus dezbaterilor, care va fi transmis
Comisiei pentru afaceri europene.
În ziua de 8 aprilie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual,
fiind distribuite membrilor comisiei materialele asupra proiectelor aflate pe
agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare.
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La lucrările online ale comisiei din zilele de 7 şi 8 aprilie 2021 şi-au
înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 21 de membri ai
comisiei, după cum urmează:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Numele şi prenumele
Ţoiu Oana-Silvia
Preşedinte
Csép Éva Andrea
Vicepreşedinte
Seidler Cristian-Gabriel
Vicepreşedinte
Solomon Adrian
Vicepreşedinte
Vexler Silviu
Vicepreşedinte
Neaţă Eugen
Secretar
Polak Tudor
Secretar

Prezenţă
7 aprilie 2021
Prezent la
sediul CD
Prezent la
sediul CD

Prezenţă
8 aprilie 2021
Prezent la
sediul CD
Prezent la
sediul CD

Alianţa USR PLUS

Prezent online

Prezent online

PSD

Prezent la
sediul CD

Prezent online

Minorităţilor
naţionale

Prezent online

Prezent online

Grup parlamentar
Alianţa USR PLUS
UDMR

PSD
PNL

8

Adomnicăi Mirela Elena

PSD

9

Alexandru Victoria-Violeta

PNL

10

Andruşceac Antonio

AUR

11

Berescu Monica-Elena

Alianţa USR PLUS

12

Calista Mara-Daniela

PNL

13
14

Făgărăşian Valentin-Ilie
Kocsis-Cristea Alexandru

PNL
PNL

15

Mitrea Dumitrina

AUR

16

Oteşanu Daniela

PSD

17

Pavelescu Nicolae

PSD

18

Rizea Cristina Camelia

19

Stativă Irinel Ioan

PSD

20

Şlincu Dan Constantin

PSD

21

Turcan Raluca - ministru

PNL

Alianţa USR PLUS

Prezent la
sediul CD
Prezent la
sediul CD
Prezent la
sediul CD
Prezent la
sediul CD
Prezent la
sediul CD
Prezent online
Prezent la
sediul CD
Prezent online
Prezent online
Prezent la
sediul CD
Prezent la
sediul CD
Prezent la
sediul CD
Prezent la
sediul CD
Prezent online
Prezent la
sediul CD
Înlocuitor
prezent la
sediul CD

Prezent online
Prezent la
sediul CD
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent la
sediul CD
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Înlocuitor
prezent la
sediul CD
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Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în zilele
de 7 şi 8 aprilie 2021, în locul doamnei deputat Raluca Turcan a participat
la lucrări domnul deputat Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL).

PREŞEDINTE,
Oana Silvia Ţoiu

SECRETAR,
Eugen Neaţă

Şef birou Lidia Vlădescu
Întocmit,
Consultant parlamentar Cristina Turcu
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