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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 24 - 27 octombrie 2022  

 
În zilele de 24 și 25 octombrie 2022, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra 
următoarelor proiecte aflate pe agenda de lucru a comisiei: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului - PL-x 616/2022 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - PL-x 617/2022 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PL-x 
618/2022 

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a Legii 
nr.127/2019 privind sistemul public de pensii - Pl-x 619/2022 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri 
financiar-fiscale - PL-x 628/2022 

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii - PL-x 629/2022 

7. Proiect de Lege pentru modificare şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale - PL-x 
631/2022 

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii - PL-x 633/2022 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice - Pl-x 636/2022 
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10. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 26 alin.(1) 
din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate - Pl-x 637/2022 

11. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - Pl-x 640/2022 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - Pl-x 642/2022 

13. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a 
Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice - Pl-x 643/2022 

 
În ziua de 26 octombrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare 
şi pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice - PLx 302/2019. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Siviu Vexler, 

vicepreşedinte al comisiei. 
 
Proiectul de Lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 

comisiei noastre, cât și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul discuțiilor, domnul vicepreședinte Silviu Vexler a precizat 
faptul că proiectul de lege a fost dezbătut într-o ședință anterioară, fiind 
întocmit un raport preliminar către celelalte două comisii sesizate cu 
dezbaterea pe fond, de adoptare a proiectului de lege în forma prezentată.  

În cursul dezbaterilor actuale au fost prezentate rapoartele 
preliminare, de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, întocmite 
de către Comisia pentru agricultură, respectiv Comisia pentru buget. 

În urma opiniilor exprimate, şi membrii comisiei noastre au hotărât, 
cu majoritate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele trei comisii. 

 
În ziua de 27 octombrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 
         La lucrările comisiei din ziua de 26 octombrie 2022, au lipsit 
următorii deputați: Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) - delegație 
externă, Andrea Éva Csép (grup parlamentar UDMR) - delegație externă, 
Eugen Neaţă (grup parlamentar PSD) - delegație externă, Tudor Polak 
(grup parlamentar PNL) - delegație externă, Antonio Andruşceac (grup 
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parlamentar AUR), Monica-Elena Berescu (grup parlamentar USR), Marius 
Constantin Budăi (grup parlamentar PSD) – ministru, Dumitru Coarnă 
(deputat neafiliat), Ringo Dămureanu (grup parlamentar AUR), Maria-
Gabriela Horga (grup parlamentar PNL) - delegație externă, Gheorghe 
Pecingină (grup parlamentar PNL), Irinel Ioan Stativă (grup parlamentar 
PSD) - delegație externă, Raluca Turcan (grup parlamentar PNL), Oana-
Silvia Țoiu (grup parlamentar USR) - delegație externă. 
 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Cristian-Gabriel Seidler, Silviu 
Vexler - vicepreşedinţi, Dan-Constantin Şlincu - secretar, Mirela-Elena 
Adomnicăi, Mara-Daniela Calista, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, 
Nicolae Pavelescu. 

 Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Irinel Ioan Stativă a participat domnul deputat Bogdan 
Gheorghe Trif (grup parlamentar PSD). 

    
 
VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR 

 Silviu Vexler              Dan-Constantin Șlincu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
 


		2022-11-09T14:25:42+0200
	Vladescu Lidia-Ana




