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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 9, 10, 11 și 12 mai 2022 

 
 
În ziua de 9 mai 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor aflate pe 
agenda de lucru a comisiei. 

 
În ziua de 10 mai 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PL-x 510/2017 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - PL-x 504/2019 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare 
administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru 
acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de 
activitate în care se menţin restricţii - PL-x 426/2020 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrative - PL-x 8/2021 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 
supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de 
învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 - PL-x 37/2021 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 
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angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 
creşterii ocupării forţei de muncă - PL-x 318/2021 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr.1332 din 31 decembrie 2020 - Pl-x 590/2021 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare - Pl-x 
154/2022 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 - Pl-x 155/2022 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 
completările ulterioare - Pl-x 167/2022 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.237/2015 
privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 
reasigurare şi pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuţia 
de asigurări - PL-x 233/2022. 

 
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 Valentin Minoiu - director general, Ministerul Afacerilor Interne 
- dna Simona Dobrică - şef serviciu, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară. 
 

Lucrările au început cu proiectul de Lege pentru modificarea art.391 
alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PL-x 
510/2017 care a fost trimis comisiei noastre şi Comisiei pentru sănătate și 
familie pentru examinare pe fond. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru sănătate şi familie, prin care se propune respingerea proiectului de 
lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea 
raportului comun cu soluţia adoptată de cele două comisii. Motivarea 
respingerii se rtegăseşte în raportul comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - PL-x 504/2019 a fost trimis 
comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 3 abţineri), respingerea 
proiectului de lege. Motivarea respingerii se regăseşte în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare 
administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea 
unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în 
care se menţin restricţii - PL-x 426/2020 a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbaterea fondului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, în 
sensul aprobării ordonanței de urgență în forma prezentată de Guvern. 
Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative - PL-x 8/2021 a fost 
trimis pentru dezbaterea fondului comisiei noastre, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate raportele preliminare ale 
Comisiei juridice şi Comisiei pentru administraţie, prin care propun 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (două abţineri), aprobarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat şi întocmirea raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 
vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării 
activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile 
de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 - PL-x 37/2021 a fost 
trimis comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de 
Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 
creşterii ocupării forţei de muncă - PL-x 318/2021 a fost trimis pentru 
dezbatere şi examinare pe fond comisiei noastre şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de 
Senat şi întocmirea unui raport preliminar cu soluţia adoptată care va fi 
transmis către Comisia pentru buget, în vederea finalizării dezbaterilor şi 
întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr.1332 din 31 decembrie 2020 - Pl-x 590/2021 a fost trimisă 
pentru dezbatere şi examinare pe fond comisiei noastre şi Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că membrii Comisiei pentru buget 
au analizat iniţiativa legislativă în şedinţa din 9 mai 2022, urmând să fie 
transmis în raport preliminar prin care membrii acestei comisii au hotărât 
respingerea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, şi membrii comisiei noastre au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), respingerea propunerii legislative, 
urmând să se întocmească raportul comun cu soluţia adoptată de cele 
două comisii. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare -  
Pl-x 154/2022 a fost trimisă spre avizare comisiei noastre, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru învățământ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 - Pl-x 155/2022 a fost trimisă spre avizare 
comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
învățământ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere), avizarea favorabilă a 
propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 
completările ulterioare - Pl-x 167/2022 a fost trimisă spre avizare comisiei 
noastre, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învățământ și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă a 
propunerii legislative. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare 
şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuţia 
de asigurări - PL-x 233/2022 a fost trimis pentru avizare comisiei noastre, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

În zilele de 11 şi 12 mai 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 10 mai 2022, din totalul de 21 de 
membri ai comisiei, au lipsit doamna deputat Monica-Elena Berescu (grup 
parlamentar USR), domnul deputat Ringo Dămureanu (grup parlamentar 
AUR), doamna deputat Maria-Gabriela Horga (grup parlamentar PNL) și 
doamna deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Tudor 
Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela Elena Adomnicăi, Antonio 
Andrușceac, Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Ion-Alin-Dan Ignat, 
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 ziua de 
10 mai 2022, în locul domnului Cristian-Gabriel Seidler a participat la 
lucrări domnul deputat Daniel Blaga (grup parlamentar USR). 

 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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