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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 5, 6 și 7 aprilie 2022  

 
 
 În ziua de 5 aprilie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – PLx 101/2022 

2. Proiect de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 111/2022 

3. Proiect de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea si 
completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în 
registrul comerţului – PLx 133/2022 

4. Propunere legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea 
interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român" 
– Plx 79/2022. 

 
 Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 
 
 La dezbateri au participat în calitate de invitați: 

- dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale; 

- dl Mihai Pașca - Secretar de Stat, Ministerul Justiției;  
- dna Rákosi-Seiwarth Ildikó - director general, Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
- dna Valentina Burdescu - director general, Oficiul Național al 

Registrului Comerțului; 
- dl Viorel Mihăiță - director, Inspectoratul General al Poliției Române. 
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 La începutul ședinței, domnul președinte Adrian Solomon a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 129 
alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului – PLx 334/2020.  

Supusă votului, propunerea a fost aprobată de către membrii comisiei 
cu unanimitate de voturi. 
 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – PLx 
101/2022, care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În cadrul lucrărilor au fost prezentate amendamente, care, supuse 
votului, au fost admise. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 
 
 Proiectul de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 111/2022 a fost 
trimis comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente. Supuse 
votului, acestea au fost admise. 
 După încheierea discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul 
comisiei. 
 
 În continuare, au fost reluate dezbaterile asupra proiectului de Lege 
privind registrul comerţului şi pentru modificarea si completarea altor acte 
normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului – PLx 
133/2022, care a fost amânat într-o ședință anterioară. 
 În urma discuțiilor, membrii comisiei au propus o nouă amânare, 
întrucât este necesară reanalizarea textului și a amendamentelor depuse. 
Propunerea de amânare a fost aprobată, cu unanimitate de voturi. 
 
 Propunerea legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea 
interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român" – Plx 
79/2022 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus avizarea favorabilă a 
inițiativei legislative, înregistrându-se 3 voturi pentru și 15 voturi împotrivă. 
Urmare acestui rezultat, a fost întocmit un aviz negativ asupra propunerii 
legislative. 
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 
334/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În cadrul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care, supuse votului, au fost admise. 
 În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
 
 În zilele de 6 și 7 aprilie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

La lucrările comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 aprilie 2022, din totalul de 
21 de membri ai comisiei, au lipsit dna deputat Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Maria-Gabriela Horga (grup parlamentar PNL) şi Raluca 
Turcan (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian Seidler și Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela Elena 
Adomnicăi, Antonio Andruşceac, Monica-Elena Berescu, Dumitru Coarnă, 
Ion-Alin-Dan Ignat, Dumitrina Mitrea, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, 
Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Oana-Silvia Țoiu. 
  

PREŞEDINTE,    SECRETAR 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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