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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrării Comisiei din 12, 13, 14 aprilie 2022  

 
 
În ziua de 12 aprilie 2022, 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.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID19, precum şi pentru modificarea 
lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea 
activităţii de telemuncă – PLx 31/2021 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 
din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii - PLx 458/2021 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene - PLx 35/2022 

4. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene şi pentru completarea art.60 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal - PLx 39/2022 

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

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă 
umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 
aflaţi în situaţii deosebite proveniţi din zona conflictului armat din 
Ucraina - PLx 160/2022 
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7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală şi 
rezilientă: modelul nostru european de creştere - COM (2022) 83. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat în calitate de  invitați: 
 dl Constantin-Florin Mitulețu-Buică - Președinte, Autoritatea 

Electorală Permanentă 
 dl Zsombor Vajda - Vicepreședinte, Autoritatea Electorală 

Permanentă 
 dl Viorel Mihăiță - director, Inspectoratul General al Poliției 
 dl Sorin Sașa Lovin - expert, Ministerul Finanțelor. 

 
În deschiderea lucrărilor, domnul președinte Adrian Solomon a 

propus membrilor comisiei suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de 
lege, respectiv: 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ - PLx 
72/2022  

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

Ordinea de zi în noua formă a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

Lucrările au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ - PLx 72/2022 care a fost trimis atât comisiei noastre cât și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, pentru 
dezbatere pe fond. 

 
În cadrul discuțiilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, de adoptare a 
proiectului de lege cu amendamente, precum şi alte amendamente 
formulate asupra textului proiectului de lege. 

De asemenea, s-a reținut că reprezentanţii Autorităţii Electorale 
Permanente susțin adoptarea proiectului de lege, inclusiv amendamentele 
propuse în cadrul celor două comisii. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă) 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și un amendament 
respins. Acestea sunt cuprinse în raportul preliminar care va fi transmis 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
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Dezbaterile au continuat de la ora 15.00, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, precum şi 
pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind 
reglementarea activităţii de telemuncă – PLx 31/2021, care a fost trimis 
atât comisiei noastre cât și Comisiei juridice de disciplină și imunități 
pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente, în sensul respingerii Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.192/2020, întrucât aceasta a fost declarată 
neconstituțională în ansamblul său, prin Decizia Curții Constituționale 
nr.50 din 15 februarie 2022. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din 

Legea nr.53/2003 privind Codul muncii - PLx 458/2021 a fost prezentată 
de către doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, în calitate de inițiator. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate şi/sau prezentate 
amendamente şi observaţii tehnico-legislative. Supuse votului, acestea au 
fost fie admise, fie respinse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente, 
admise şi respinse, redate în anexele la raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene - PLx 
35/2022 a fost trimis comisiei noastre, Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci pentru dezbatere şi examinare în fond. 

Membrii comisiei au solicitat amânarea pentru şedinţa următoare a 
comisiei deoarece au fost prezentate amendamente şi este necesară 
analizarea lor. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi pentru 
completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - PLx 
39/2022 a fost trimis comisiei noastre, Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci pentru dezbatere şi examinare în fond. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
proiectului de lege întrucât prevederile acestuia se regăsesc în proiectul de 
lege cu acelaşi obiect de reglementare cu nr. PLx 35/2022. 
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Referitor la proiectul de Lege privind registrul comerţului şi pentru 
modificarea si completarea altor acte normative cu incidenţă asupra 
înregistrării în registrul comerţului - PLx 133/2022, 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. 

  
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară 
de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii 
deosebite proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina - PLx 160/2022 
a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma adoptată de Senat. 

 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Către o economie verde, digitală şi rezilientă: modelul nostru 
european de creştere - COM (2022) 83 a fost trimisă comisiei noastre 
pentru analizarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 
materialele conexe. Astfel, a fost prezentată Fişa de informare întocmită 
de către Direcţia pentru Uniunea Europeană, precum şi Nota Ministerului 
Afacerilor Externe. De asemenea, au fost prezentate motivele care au dus 
la apariţia documentului supus dezbaterilor, precum şi obiectivul 
comunicării. 

La dezbateri a participat, din partea Ministerului Finanţelor, domnul 
Saşa Sorin Lovin.  

Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu  unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 
favorabilă. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului 

şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – PLx 101/2022 a fost trimis comisiei 
noastre și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru dezbatere şi 
examinare pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

 
 
 
 
 
 
 



 
5/6

În ziua de 13 aprilie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul amânat în 
şedinţa anterioară. 

Astfel, au fost reluate dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene - PLx 35/2022 care a fost 
transmis comisiei noastre, Comisiei pentru pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci, proiect care a fost amânat în ședința anterioară. 

În urma examinării proiectului de lege, a amendamentelor 
formulate, precum şi a rapoartelor preliminare transmise de celelalte două 
comisii sesizate cu dezbatrea fondului, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, admise şi respinse. Acestea se regăsesc în raportul comun. 

 
În ziua de 14 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 ziua de 12 aprilie 2022 au lipsit dna 

deputat Monica-Elena Berescu (grup parlamentar USR), domnul deputat 
Antonio Andruşceac (grup parlamentar AUR), domnul deputat Ion-Alin-
Dan Ignat (grup parlamentar PNL), doamna deputat Dumitrina Mitrea 
(grup parlamentar AUR) şi doamna deputat Raluca Turcan (grup 
parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea-Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler și Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela 
Elena Adomnicăi, Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Maria-Gabriela 
Horga, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel 
Ioan Stativă, Oana-Silvia Țoiu. 

Conform prevederilor art. 54 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Antonio Andrușceac a participat la lucrările comisiei 
începând cu ora 10:00 domnul deputat Lilian Scripnic (grup parlamentar 
AUR) și începând cu ora 15:00 domnul deputat Dumitru Viorel Focșa (grup 
parlamentar AUR), iar în locul doamnei deputat Dumitrina Mitrea a 
participat la lucrările comisiei începând cu ora 10:00 doamna deputat 
Geanina Șerban (grup parlamentar AUR) și începând cu ora 15:00 domnul 
deputat Sorin Titus Muncaciu (grup parlamentar AUR). 
 

La lucrările comisiei din ziua de 13 aprilie 2022 au lipsit dna 
deputat Monica-Elena Berescu (grup parlamentar USR), domnul deputat 
Ion-Alin-Dan Ignat (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Raluca 
Turcan (grup parlamentar PNL). 
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Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler și Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela 
Elena Adomnicăi, Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Maria-Gabriela 
Horga, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel 
Ioan Stativă, Oana-Silvia Țoiu, Ringo Dămureanu. 

Conform prevederilor art. 54 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Antonio Andrușceac a participat la lucrările comisiei 
domnul deputat Alin Ilie Coleșa (grup parlamentar AUR). 

  
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR 
    Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou, 
Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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