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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 31 octombrie şi 1, 2 și 3 noiembrie 2022  
 
 
În ziua de 31 octombrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 112/2022 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.485 din 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ – PLx 562/2022 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – PLx 
526/2022 

4. Propunere legislativă privind protecţia socială a persoanelor din 
Ucraina care solicită protecţia statului român – Plx 304/2022 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei – PLx 360/2022 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat, precum şi pentru modificarea art.97 din Legea 
nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune – PLx 615/2022 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 
privind auditul public intern – PLx 624/2022 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi 
bugetare – PLx 626/2022 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – PLx 632/2022 
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10. Proiect de Lege privind acordarea voucherelor pentru control 
oftalmologic şi achiziţionare ochelari de vedere pentru elevi – PLx 
635/2022 

11. Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru 
realizarea de operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene 
offshore – Plx 646/2022 

12. Propunere legislativă pentru modificarea OUG 75/1999 privind 
activitatea de audit financiar – Plx 664/2022 

13. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată – Plx 667/2022 

14. Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare – Plx 676/2022 

15. JOIN (2022) 53 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU Planul de acţiune pentru 
tineret în cadrul acţiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 
2027 Promovarea participării şi a capacitării semnificative a 
tinerilor în acţiunea externă a UE pentru dezvoltare durabilă, 
egalitate şi pace 

16. COM (2022) 488 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind depunerea 
de eforturi pentru un viitor fără azbest: o abordare europeană a 
riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru sănătate 

17. COM (2022) 489 - Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 
Directivei 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă 

18. COM (2022) 474 - Propunere de RECOMANDARE A 
CONSILIULUI privind consolidarea prevenirii prin depistare 
timpurie: O nouă abordare a UE privind screeningul pentru 
depistarea cancerului care o înlocuieşte pe cea din Recomandarea 
2003/878/CE a Consiliului. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Supusă votului, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu 
prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare: 

- dl Marius Ilie Stanciu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale 

- dna Domnica-Doina Pârcălabu - Secretar de Stat, Ministerul 
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 

- dl Cătălin Mihai Micu - Subsecretar de Stat, Ministerul Educației 
- dna Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale 
- dna Mioara Diaconescu – director, Ministerul Finanțelor 
- dl Ion Croitoru – șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
- dl Dragoș Niculae – șef birou, Ministerul Finanțelor 
- dna Cristina Pop - reprezentant, Asociația Comunelor din 

România. 
 

Lucrările au început cu proiectul de Lege pentru completarea art.30 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 
112/2022, care a fost trimis comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară şi solicitarea unui punct de vedere 
din partea ministerului de resort asupra amendamentelor depuse la 
comisie. Propunerile au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.485 din 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ – PLx 562/2022 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă), aprobarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – PLx 
526/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În cadrul lucrărilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, întrucât este necesară 
reanalizarea textului și a observațiilor formulate. Propunerea de amânare 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă privind protecţia socială a persoanelor din 
Ucraina care solicită protecţia statului român – Plx 304/2022 a fost trimisă 
pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), respingerea propunerii 
legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul preliminar întocmit 
și transmis celorlalte două comisii sesizate pe fond, în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.273/2004 privind 

procedura adopţiei – PLx 360/2022 a fost trimis atât comisiei noastre, cât 
și Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru dezbaterea fondului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 abțineri), respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea 
art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune – PLx 
615/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru învățământ. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.29/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind 
auditul public intern – PLx 624/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de 
Guvern. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi 
bugetare – PLx 626/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 – PLx 632/2022 fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învățământ. În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

 
Proiectul de Lege privind acordarea voucherelor pentru control 

oftalmologic şi achiziţionare ochelari de vedere pentru elevi – PLx 
635/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ, Comisiei pentru 
sănătate și familie și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 

 
Propunerea legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea 

de operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore – Plx 646/2022 
a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
propusă de inițiatori. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea OUG 75/1999 privind 

activitatea de audit financiar – Plx 664/2022 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma prezentată 
de inițiatori. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, republicată – 
Plx 667/2022 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abțineri), avizarea favorabilă a propunerii 
legislative în forma prezentată de inițiatori. 
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Propunerea legislativă pentru completarea art.469 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
– Plx 676/2022 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea de RECOMANDARE a CONSILIULUI privind consolidarea 

prevenirii prin depistare timpurie: O nouă abordare a UE privind 
screeningul pentru depistarea cancerului care o înlocuieşte pe cea din 
Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului – COM (2022) 474 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru examinarea fondului.  

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil 
documentului supus dezbaterii. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei. 
 
În zilele de 1, 2 și 3 noiembrie 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 31 octombrie 2022 au lipsit 
următorii deputați: Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), 
Antonio Andruşceac (grup parlamentar AUR), Marius-Constantin Budăi-
ministru (grup parlamentar PSD) și Gheorghe Pecingină (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, Monica-Elena 
Berescu, Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Ringo Dămureanu, Maria-
Gabriela Horga, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, 
Irinel Ioan Stativă, Raluca Turcan, Oana-Silvia Țoiu. 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Cristian-Gabriel Seidler a participat domnul deputat 
Bogdan-Ionel Rodeanu (grup parlamentar USR), iar în locul domnului 
deputat Gheorghe Pecingină a participat doamna deputat Christine 
Thellmann (grup parlamentar PNL). 

  
    PREŞEDINTE,    SECRETAR 

Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 
 
 
 

 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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