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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 14, 15 și 16 decembrie 2021  

 
 
În ziua de 14 decembrie 2021, începând cu ora 11.30, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe 
următoarea ordine de zi:  
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul – PLx 359/2021 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 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 727/2018 

3. 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 

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

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice – PLx 450/2019 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 
ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative – PLx 95/2021 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii – PLx 264/2021 
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8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 
PLx 272/2021 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi 
cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de 
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate 
din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora – PLx 356/2021 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de 
protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul 
operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor 
de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în 
perioada 2019-2024, precum şi pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect 
de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene – PLx 385/2021 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate – PLx 440/2021 

12. 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 

13. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Institutului 
Cultural Român – PLx 515/2021 

14. Proiect de Lege privind participarea studenţilor şi a elevilor din 
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi 
din străinătate – PLx 567/2021 

15. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Centrelor de naşteri pe teritoriul României – Plx 570/2021 

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative – PLx 574/2021 
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17. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecţia 
drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate 
cu boli sau afecţiuni alergice – Plx 586/2021 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 – PLx 587/2021 

19. Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului 
privind Anul european al tineretului 2022 – COM (2021) 634. 

 
Domnul preşedinte Adrian Solomon a propus amânarea discuţiilor 

pentru ora 14.30, după finalizarea lucrărilor în plenul Camerei Deputaţilor. 
Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi 

 
Începând cu ora 14.30, lucrările au fost conduse de către domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare: 
- dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale 
- dl Claudiu Răcuci - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 
- dl Cristian Ghiță - Subsecretar de Stat, Ministerul Sportului 
- dna Elena Cucoș – șef birou, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației 
- dna Livia Donea – șef birou, Ministerul Finanțelor. 

 
La începutul ședinței, domnul președinte Adrian Solomon a cerut 

suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – PLx 397/2021. 
Propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată de membrii 
comisiei cu unanimitate de voturi. 

 
 Lucrările au început cu proiectul de lege nou introdus pe ordinea de 

zi, care a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 
În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 

dezbaterilor întrucât este necesară analizarea textului din perspectiva 
corelării cu proiectul de ordonanţă de urgenţă care modifică Legea 
nr.61/1993, aflat la Consiliul Economic şi Social pentru avizare. 
Propunerea de amânare a fost aprobată. cu unanimitate de voturi.  
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul – PLx 359/2021 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru industrii 
și servicii. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar, de 
adoptare cu amendamente, al Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluția 
adoptată de Comisia pentru administrație și au hotărât, cu majoritate de 
voturi (7 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei 
pentru industrii și servicii în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii 
raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială 
după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative – PLx 95/2021 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar, de 
adoptare în forma prezentată, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei și-au însușit soluția 
adoptată de Comisia pentru buget și au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 
- Codul muncii – PLx 264/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și servicii. 

În cadrul ședinței a fost prezentat raportul preliminar, de adoptare 
în forma prezentată, întocmit de Comisia pentru industrii şi servicii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, în 
sensul respingerii Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2021.  

Având în vedere soluțiile diferite adoptate de cele două comisii, 
raportul preliminar de adoptare cu amendamente a fost întocmit și 
transmis Comisiei pentru industrii şi servicii. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – PLx 272/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul ședinței au avut loc dezbateri generale, urmând ca 
finalizarea discuțiilor și votul asupra proiectului de lege să aibă loc într-o 
ședință ulterioară. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 
de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe 
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional 
acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora – PLx 356/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru învățământ. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar, de 
adoptare în forma prezentată, al Comisiei pentru învățământ. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei și-au însușit soluția 
adoptată de Comisia pentru învățământ și au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
Raportul preliminar a fost întocmit și transmis Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de 
protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul 
operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de 
stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în 
perioada 2019-2024, precum şi pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional 
şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României 
la nivelul Uniunii Europene – PLx 385/2021 a fost trimis pentru dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și servicii și 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 
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În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar, de 
adoptare în forma prezentată, al Comisiei pentru politică economică. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată 
de Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și au hotărât, 
cu majoritate de voturi (2 abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. Raportul preliminar a fost întocmit și transmis 
Comisiei pentru industrii şi servicii, în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate – PLx 440/2021 a fost trimis spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar, de 
adoptare în forma prezentată de Senat, al Comisiei pentru sănătate. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei și-au însușit soluția 
adoptată de Comisia pentru sănătate şi familie și au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
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 urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (3 abțineri). 

 
Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Institutului 

Cultural Român – PLx 515/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă și Comisiei pentru politică externă. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

 
Proiectul de Lege privind participarea studenţilor şi a elevilor din 

instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din 
străinătate – PLx 567/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
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În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Centrelor de naşteri pe teritoriul României – Plx 570/2021 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru sănătate și familie.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și o 
abținere). 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative – PLx 574/2021 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 (o abținere și 2 voturi împotrivă). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind 

protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi 
diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice – PLx 586/2021 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru sănătate și familie.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei. 
 
În ziua de 15 decembrie 2021, începând cu ora 13.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii – PLx 397/2021 

2. Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului 
privind Anul european al tineretului 2022 – COM (2021) 634 
 



 
8/9

 Lucrările au început cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – PLx 397/2021, care a 
fost dezbătut într-o ședință anterioară.  
 În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor întrucât este necesară reanalizarea textului și a 
amendamentelor depuse. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 
 Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului 
privind Anul european al tineretului 2022 – COM (2021) 634 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

În urma analizei documentului supus discuţiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea către Comisia pentru 
afaceri europene a unui proiect de opinie favorabil, potrivit prevederilor 
art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare. 
 

În ziua de 16 decembrie 2021, membrii Comisiei şi-au desfăşurat 
activitatea având pe ordinea de zi activitate de documentare şi consultare 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 
 

La lucrările comisiei din zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2021, din 
totalul de 20 de membri ai comisiei, şi-au înregistrat prezenţa deputaţii 
după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar
Prezenţă 

14.12.2021
Prezenţă 

15.12.2021 
Prezenţă 

16.12.2021

1. 
Adrian Solomon 
Preşedinte 

PSD 
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. 
Eugen Neaţă                          
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

4. 
Cristian-Gabriel Seidler         
Vicepreşedinte 

USR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

absent 

5. 
Silviu Vexler                          
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale

Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

6. 
Tudor Polak                           
Secretar 

PNL 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

7. 
Dan-Constantin Şlincu          
Secretar 

PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

8. Mirela Elena Adomnicăi  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD



 
9/9

9. Victoria-Violeta Alexandru  Neafiliaţi 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

10. Antonio Andruşceac  AUR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

11. Monica-Elena Berescu USR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

12. Mara-Daniela Calista  PNL absent absent absent 

13. Valentin-Ilie Făgărăşian  PNL 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

14. Dumitrina Mitrea  AUR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

15. Daniela Oteşanu  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

16. Nicolae Pavelescu  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

17. Cristina Camelia Rizea  USR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

18. Irinel Ioan Stativă  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

19. Raluca Turcan  PNL absent absent absent 

20. Oana-Silvia Ţoiu  USR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

 
 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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