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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 21, 22 și 23 septembrie 2021  

 
 
În ziua de 21 septembrie 2021, începând cu ora 12.30, Comisia 

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

1. Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea 
nr.176/2018 privind internshipul - PLx 37/2020 

2. Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniul 
tineret şi sport pentru înlăturarea efectelor negative ale 
suspendării activităţilor pe perioada stării de urgenţă – PLx 
332/2020 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale – PLx 72/2017 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
251/2021 

5. Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă – PLx 61/2020 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – PLx 558/2020 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 privind educaţia naţională – Plx 228/2021 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011- Plx 255/2021 
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9. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale a României pentru UNESCO – Plx 284/2021 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Plx 
285/2021 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti – 
PLx 308/2021. 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cristian-

Gabriel Seidler, vicepreşedinte al comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:  
- Dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- Dl Marius Bălu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- Dl Costel-Cristian Lazăr – Subsecretar de Stat, Ministerul Culturii. 

 
 La începutul ședinței domnul vicepreședinte Cristian-Gabriel Seidler 
a propus introducerea pe ordinea de zi a comisiei a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate – PLx 230/2021 și  a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind 
educaţia naţională – Plx 228/2021.  

De asemenea, domnia sa a propus ca cele două proiecte să fie 
dezbătute în şedinţa comisiei din data de 22 septembrie 2021.  

Supuse votului, cele două propuneri au fost acceptate cu 
unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru completarea 

alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul - PLx 
37/2020, care a fost comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege, cu 
unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniul tineret 
şi sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităţilor 
pe perioada stării de urgenţă – PLx 332/2020 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru tineret și 
sport. În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 
Comisiei pentru tineret și sport prin care se propune respingerea 
proiectului de lege. 

După finalizarea opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea soluției propuse de Comisia pentru 
tineret, respectiv respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanţa 

Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale – PLx 72/2017 a fost 
trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege, cu 
unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 251/2021 a 
fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – PLx 
61/2020 a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comisiei. 

 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 558/2020 a fost retrimis de către Plenul Camerei Deputaților în 
vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul de înlocuire al comisiei. 
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 Propunerea legislativă pentru completarea art.174 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 255/2021 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru sănătate și familie și Comisiei pentru învățământ. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 
 
 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale a României pentru UNESCO – Plx 284/2021 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
 În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – Plx 285/2021 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
și Comisiei pentru industrii și servicii. 
 În cadrul discuțiilor, domnul Secretar de Stat Marius Bălu a solicitat 
amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, întrucât este necesară 
reanalizarea textului. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti – PLx 
308/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 
 În urma finalizării opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat 
favorabil proiectul de lege, cu majoritate de voturi (4 abțineri). 
 
 În ziua de 22 septembrie 2021, începând cu ora 11.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având 
următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 privind educaţia naţională – Plx 228/2021 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate – PLx 230/2021  
 

 Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cristian-
Gabriel Seidler, vicepreşedintele comisiei. 
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 La dezbateri a participat în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc - Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 privind educaţia naţională – Plx 228/2021 a fost trimisă spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
învățământ. 
 În cadrul lucrărilor a fost prezentat raportul preliminar, de adoptare 
cu amendamente, al Comisiei pentru învățământ.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii 
legislative, respectiv însuşirea soluţiei propusă de Comisia pentru 
învăţământ. Amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit de 
cele două comisii. 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate – PLx 230/2021 a fost retrimis de către Plenul Camerei 
Deputaților în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.  
 În cadrul discuțiilor, au fost formulate și prezentate amendamente. 
Supuse votului, acestea au fost admise.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. 

 
În ziua de 23 septembrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut pe ordinea de zi activitate de documentare și consultare. 
 
La lucrările comisiei din zilele de 21 şi 22 septembrie 2021  

şi-au înregistrat prezenţa membrii comisiei, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar 
Prezenţă 

21.09.2021 
Prezenţă 

22.09.2021 

1 
Ţoiu Oana-Silvia                    
Preşedinte 

USR Prezent online Prezent online 

2 
Csép Éva Andrea                     
Vicepreşedinte 

UDMR 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent la sediul 

CD 

3 
Seidler Cristian-Gabriel          
Vicepreşedinte 

USR 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent la sediul 

CD 

4 
Solomon Adrian                      
Vicepreşedinte 

PSD Prezent online Prezent online 

5 
Vexler Silviu                           
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale 

Absent Absent 
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6 
Neaţă Eugen                           
Secretar 

PSD 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent online 

7 
Polak Tudor                             
Secretar 

PNL Prezent online Prezent online 

8 Adomnicăi Mirela Elena PSD Prezent online Prezent online 

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL 
Înlocuitor 

prezent online 
Prezent online 

10 Andruşceac Antonio AUR Prezent online Prezent online 

11 Berescu Monica-Elena  USR Prezent online Prezent online 

12 Calista Mara-Daniela PNL 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD
13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL Prezent online Prezent online 

14 Kocsis-Cristea Alexandru PNL Prezent online Prezent online 

15 Mitrea Dumitrina AUR Prezent online Prezent online 

16 Oteşanu Daniela PSD Prezent online Prezent online 

17 Pavelescu Nicolae PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

18 Rizea Cristina Camelia  USR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD
19 Stativă Irinel Ioan PSD Prezent online Prezent online 

20 Şlincu Dan Constantin PSD Prezent online Prezent online 

21 Turcan Raluca - ministru PNL 
Înlocuitor 

prezent online 
Înlocuitor 

prezent online
 
Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în ziua de 21 septembrie 2021, în locul doamnei 
deputat Alexandru Victoria Violeta a participat la lucrări doamna deputat 
Thellmann Christine (grup parlamentar PNL), iar în locul doamnei deputat 
Raluca Turcan (ministru) a participat la lucrări domnul deputat Pecingină 
Gheorghe  (grup parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în ziua de 22 septembrie 2021, în locul doamnei 
deputat Raluca Turcan (ministru) a participat la lucrări domnul deputat 
Pecingină Gheorghe  (grup parlamentar PNL). 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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