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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 16, 17, 18 și 19 mai 2022  

 
 
În ziua de 16 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 17 mai 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Întâlnirea membrilor comisiei cu o delegaţie a pensionarilor din 8 

judeţe – Organizaţia pensionarilor „Siderurgistul”  
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Pl-x 
362/2017 

3. Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Pl-x 
204/2018 

4. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice - PL-x 428/2018 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă - Pl-x 514/2018 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă - Pl-x 664/2018 
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7. Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă - PL-x 390/2020 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Pl-x 713/2018 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.85/2021 pentru modificarea art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru 
unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi 
externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau 
nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect 
- PL-x 412/2021 

10.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţã a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului 
special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative - PL-x 414/2021 

11.Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea 
nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit - Pl-x 37/2022 

12.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la 
salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare - 
PL-x 50/2022 

13.Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Pl-x 
402/2021. 

 
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 Florian Lixandru - Secretar de Stat, Ministerul Educației 
- dl Mihai Pașca - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- dna Elena Tănăsescu - consilier, Ministerul Finanțelor 
- dl Ştefan Pisică - şef serviciu, Casa de Pensii Sectorială a 

Ministerului Afacerilor Interne 
- dl Mihai Ababei - şef serviciu, Casa de Pensii Sectorială a 

Ministerului Afacerilor Interne. 
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La începutul ședinței, domnul președinte Adrian Solomon a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 
din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat – PLx 
178/2022 

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru 
completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar – PLx 60/2022  

3. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ – Plx 
152/2022. 

 
Ordinea de zi în noua formă a fost supusă votului, fiind acceptată cu 

unanimitate de voturi. 
 
Totodată, domnul președinte Adrian Solomon a adus la cunoștința 

membrilor comisiei invitația Asociației Ateliere fără Frontiere de a efectua 
o vizită la întreprinderile de economie socială din cadrul asociației. Astfel, 
domnia sa a propus data de 24 mai s.c., de la ora 9.00, sub rezerva 
stabilirii în această zi de activitate în comisii. Propunerea a fost acceptată 
de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
- Pl-x 362/2017 care a fost trimisă comisiei noastre pentru examinare pe 
fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și 5 abțineri), menținerea soluţiei 
de respingere a iniţiativei legislative şi întocmirea unui raport suplimentar 
în acest sens. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Pl-x 
204/2018 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, menținerea soluţiei de respingere a iniţiativei 
legislative şi întocmirea unui raport suplimentar în acest sens. 

 
Legea pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - PL-x 428/2018 
a fost trimisă comisiei noastre și Comisiei pentru constituționalitate ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 849/2020 în vederea 
reexaminării şi punerii în acord a textului cu decizia menţionată. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea legii şi întocmirea unui raport 
preliminar care va fi transmis Comisiei pentru constituţionalitate în 
vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă - Pl-x 514/2018 a fost trimisă comisiei noastre 
pentru dezbaterea fondului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), respingerea iniţiativei legislative. 
Motivarea respingerii se regăseşte în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă - Pl-x 664/2018 a fost trimisă comisiei noastre 
pentru dezbaterea fondului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), respingerea iniţiativei legislative. 
Motivarea respingerii se regăseşte în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă - PL-x 390/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbaterea 
fondului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), respingerea proiectului de lege. 
Motivarea respingerii se regăseşte în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Pl-x 713/2018 a fost 
retrimisă comisiei noastre şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
conform hotărârii Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abțineri), menţinerea soluţiei de respingere a 
iniţiativei legislative şi întocmirea unui raport suplimentar în acest sens, 
care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în vederea 
finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.85/2021 pentru modificarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru 
managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate 
sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind 
plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor 
de management de proiect - PLx 412/2021 a fost trimis pentru dezbaterea 
fondului comisiei noastre și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată şi 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirea raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţã a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al 
funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative - PL-x 414/2021 a fost  trimis comisiei 
pentru dezbaterea fondului. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din Legea 

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit - Pl-x 37/2022 a 
fost trimisă pentru dezbaterea fondului comisiei noastre și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), respingerea iniţiativei legislative 
şi transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirea raportului comun.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - PL-x 50/2022 a fost 
trimis pentru dezbaterea fondului comisiei noastre, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
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de Senat şi transmiterea unui raport preliminar către celelalte două comisii 
în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirea raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Pl-x 
402/2021 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor întrucât au fost prezentate 
amendamente, fiind necesară analizarea acestora. De asemenea, membrii 
comisiei au solicitat transmiterea amendamentelor către Ministerul Muncii 
şi Solidarităţii Sociale în vederea elaborării unui punct de vedere asupra 
acestora. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 

din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat – PLx 178/2022 a 
fost trimis pentru dezbaterea fondului comisiei noastre și Comisiei pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat şi transmiterea acestuia către Comisia pentru apărare în vederea 
finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru 
completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar – PLx 60/2022 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
dezbaterea fondului. 

În urma opiniilor exprimate şi a prezentării unor amendamente, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterilor pentru analizarea acestora. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ – Plx 152/2022 a fost 
trimisă pentru dezbaterea fondului comisiei noastre, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate rapoartele preliminare ale 
Comisiei pentru administraţie şi Comisiei juridice, de adoptare a 
proiectului de lege cu amendamente. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială au hotărât, cu majoritate de voturi (două abțineri), însuşirea 
soluţiei adoptate de cele două comisii şi adoptarea propunerii legislative cu 
amendamente, redate în raportul comun întocmit. 
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După epuizarea lucrărilor aflate pe ordinea de zi, membrii comisiei 
au participat la întâlnirea cu o delegaţie Organizaţiei pensionarilor 
„Siderurgistul”, precum şi a pensionarilor din 8 judeţe. 

În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții constructive privind sistemul 
public de pensii, s-au avut în vedere posibilele oportunități pentru 
îmbunătățirea legislației privind sistemul publicde pensii, cât și acoperirea 
în cadrul normelor juridice a unor situații care au evoluat în afara sferei de 
aplicabilitate a dispozițiilor de protecție socială.  

 
În zilele de 18 și 19 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 17 mai 2022, din totalul de 21 de 
membri ai comisiei, au lipsit domnul deputat Antonio Andruşceac (grup 
parlamentar AUR), domnul deputat Ringo Dămureanu (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, Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela 
Elena Adomnicăi, Monica-Elena Berescu, Mara-Daniela Calista, Dumitru 
Coarnă, Maria-Gabriela Horga, 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 locul  
domnului deputat Antonio Andruşceac a participat la lucrări domnul 
deputat Cristian Ivănuţă (grup parlamentar AUR), iar în locul domnului 
deputat Ringo Dămureanu a participat domnul deputat Mihail Albişteanu 
(grup parlamentar AUR). 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR 
     Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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