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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 26, 27 și 28 octombrie 2021  

 
 
În ziua de 26 octombrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în ședință comună cu Comisia pentru 
industrii și servicii, având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie 
electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 
de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" – PLx 513/2021. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Bende Sándor, 

preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:  
 Dl Virgil Daniel Popescu – ministru, Ministerul Energiei 
 Dl Cătălin Boboc – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
 Dl Alin Chițu – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 
 Dl Zoltan Nagy-Bege – vicepreședinte, Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei 
 Dl Alis Bărbulescu – director, Consiliul Concurenței 
 Dl Radu Păun – director adjunct, Consiliul Concurenței 
 Dna Silvia Vlăsceanu – director executiv, Asociația Producătorilor 

de Energie Electrică (HENRO) 
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 Dl Adrian Badea - reprezentant, Organizația Patronală Petrogaz 
 Dl Mihai Verșescu - secretar general, Organizatia Patronală a 

Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania 
(PATRES) 

 Dl Moise Jan Martin – vicepreședinte, Organizatia Patronală a 
Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania 
(PATRES) 

 Dna Daniela Dărăban – director executiv, Federaţia Patronală a 
Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie 

 Dl Cătălin Niță - director, Federația Patronală Petrol și Gaze 
 Dl Gabriel Sîrbu – E-on România. 
 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 
pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 
2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei 
"Delta Dunării" – PLx 513/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și servicii. 

În cadrul discuțiilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care, supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege, care se regăsesc în raportul întocmit de cele două 
comisii.  

 
În ziua de 27 octombrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor 

din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost 
prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de 
produse de igienă – PLx 372/2021; 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 
autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate – PLx 
396/2021; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 
România – PLx 422/2021; 
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4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – PLx 212/2020; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 
438/2021; 

6. Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din 
luna iunie ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer – PLx 
454/2021; 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Investiţii ”Anghel Saligny” – PLx 434/2021; 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ”Delta 
Dunării” – PLx 437/2021; 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu 
scopul redresării demografice prin încurajarea natalităţii prin 
deduceri personale din venituri salariale – Plx 459/2021;  

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată – Plx 
460/2021. 

 
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu, 

preşedintele 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 

 Dna Florica Cherecheș - președinte, Autoritatea Națională pentru 
Persoanele cu Dizabilități, Copii și Adopții 

 Dl Laurenţiu Ioachim - director, Inspectoratul General pentru 
Imigrări 

 Dna Atena-Adriana Groza - guvernator, Administrația Rezervației 
Biosferei “Delta Dunării” 

 Dl Radu Voicu - director, Administrația Rezervației Biosferei “Delta 
Dunării” 

 Dna Mihaela Brașoveanu - consilier, Ministerul Finanțelor. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind facilitarea 
accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor 
persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru 
procurarea de produse de igienă – PLx 372/2021, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisiei pentru învățământ. 
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În cadrul discuțiilor au fost prezentate 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, 
care se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte două 
comisii sesizate pe fond în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun. 
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie 
şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu 
tulburări de sănătate mintală asociate – PLx 396/2021 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și 
familie. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
proiectului de lege. Propunerea de amânare a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România – 
PLx 422/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
care se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte două 
comisii sesizate cu dezbaterea pe fond în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 212/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul lucrărilor au fost prezentate şi dezbătute amendamente, 
care, în urma votului, au fost admise. În urma discuțiilor, membrii comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 438/2021 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie. 

Membrii comisiei au solicitat amânarea proiectului de lege. 
Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna 
iunie ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer – PLx 454/2021 a 
fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (4 abțineri). 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Investiţii ”Anghel Saligny” – PLx 434/2021 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă și 2 abțineri). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării” – PLx 
437/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul 
de lege, cu majoritate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul 
redresării demografice prin încurajarea natalităţii prin deduceri personale 
din venituri salariale – Plx 459/2021 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
proiectului de lege. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată – Plx 460/2021 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 
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În ziua de 28 octombrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu 
din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale 
sau asimilate salariilor – Plx 150/2018; 

2. Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul 
pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 din 
Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru modificarea art 
85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiunile 
militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 
decedat – PLx 42/2019; 

3. Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile 
salariale provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice – Plx 
137/2019; 

4. Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câştigul 
salarial – PLx 320/2019; 

5. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii 
de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare – PLx 
421/2021. 
 
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu, 

preşedintele comisiei. 
 
În cadrul ședinței au avut loc doar dezbateri generale asupra 

proietelor aflate pe ordinea de zi, urmând ca finalizarea discuțiilor și votul 
să aibă loc într-o ședință ulterioară. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Justiției, 
Ministerului Apărării Naționale, precum și reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale și patronale și alte autorități interesate, care și-au exprimat 
punctul de vedere asupra oportunității adoptării inițiativelor legislative 
privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale. 
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La lucrările comisiei din zilele de 26, 27 și 28 octombrie 2021, din 
totalul de 21 membri ai comisiei, şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, după 
cum urmează: 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar
Prezenţă 

26.10.2021
Prezenţă 

27.10.2021 
Prezenţă 

28.10.2021

1 
Oana-Silvia Ţoiu  
Preşedinte 

USR 
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 la 
sediul CD

3 
Cristian-Gabriel Seidler     
Vicepreşedinte 

USR 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

4 
Adrian Solomon                
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

5 
Silviu Vexler                      
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale

Prezent 
online

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

6 
Eugen Neaţă                       
Secretar 

PSD 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

7 
Tudor Polak                        
Secretar 

PNL 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

8 Mirela Elena Adomnicăi  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

9 
Victoria-Violeta 
Alexandru  

PNL 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

10 Antonio Andruşceac  AUR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

11 Monica-Elena Berescu USR 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

12 Mara-Daniela Calista  PNL 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

13 Valentin-Ilie Făgărăşian  PNL 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

14 
Alexandru Kocsis-
Cristea  

Neafiliat Absent Absent Absent 

15 Dumitrina Mitrea  AUR 
Prezent 
online 

Înlocuitor 
prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

16 Daniela Oteşanu  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

17 Nicolae Pavelescu  PSD 
Înlocuitor 
prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

18 Cristina Camelia Rizea  USR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

19 Irinel Ioan Stativă  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

20 Dan Constantin Şlincu  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online
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21 
Raluca Turcan  
- ministru 

PNL 
Înlocuitor 
prezent la 
sediul CD

Înlocuitor 
prezent 
online 

Înlocuitor 
prezent 
online

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

Deputaţilor, republicat:  
- în ziua de 26 octombrie 2021, în locul doamnei deputat Raluca 

Turcan a participat la lucrări domnul deputat Gheorghe Pecingină 
(grup parlamentar PNL), iar în locului domnului deputat Nicolae 
Pavelescu a participat la lucrări, între orele 9.00 – 12.00, domnul 
deputat Aurel Bălășoiu (grup parlamentar PSD), iar începând cu 
ora 12.00 a participat la lucrări domnul Daniel-Florin Ghiță (grup 
parlamentar PSD); 

- în ziua de 27 octombrie 2021, în locul doamnei deputat Raluca 
Turcan a participat la lucrări domnul deputat Gheorghe Pecingină 
(grup parlamentar PNL), iar în locul doamnei deputat Dumitrina 
Mitrea a participat la lucrări domnul deputat Alin Ilie Coleșa (grup 
parlamentar AUR); 

- în ziua de 28 octombrie 2021, în locul doamnei deputat Raluca 
Turcan a participat la lucrări domnul deputat Gheorghe Pecingină 
(grup parlamentar PNL). 

 

 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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