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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22, 23 și 24 noiembrie 2022 

 
În data de 21 noiembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind dialogul social – Pl-x 715/2018 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată - Pl-x 632/2018 

3. Proiect de Lege pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” 
din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente - PL-x 227/2019 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 
decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap - PL-x 569/2019 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - 
Codul Muncii - PL-x 592/2019 

6. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri - PL-x 551/2020 

7. Reexaminarea Legii pentru acordarea unui stimulent de risc pentru 
personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 - PL-x 590/2020 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente 
funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care au atribuţii în 
implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României - 
PL-x 464/2022 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării 
posturilor în sectorul bugetar - PL-x 517/2022 
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10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind 
ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru 
completarea art.3641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ - PL-x 550/2022 

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea 
Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare - 
Pl-x 688/2022 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului 
final în ceea ce priveşte utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor 
derivate din lemn, pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece - PL-x 
707/2022 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.140/2022 privind licenţa industrială unică - PL-x 715 16.11.2022 

14. Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 
- PL-x 722/2022 

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. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
Supusă votului, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 Francisc Oscar Gal – Subsecretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale 

- dl Eduard Corjescu – director general, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale 

- dna Iuliana Popescu – director, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
- dna Angelica Sabiescu – consilier, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale 
- dna Claudia Butuza – consilier, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
- dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- dl Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Naţional Sindical  
- dl Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
- dl Sabin Rusu - secretar general, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România (CSDR) 
- dl Radu Burnete – director executiv, Confederaţia Patronală Concordia 
- dl Adrian Manolache - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
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- dl Eduard Floria - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Adelina Dabu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dna Ileana Refat - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Marius Eftimie - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- dl Florin Jianu – președinte, Consiliul Național al Întreprinderilor 

Private Mici și Mijlocii din România  
- dna Cătălina Voicu – reprezentant, Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România 
- dl Dumitru Vieru - consilier juridic, Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România 
- dl Radu Godeanu – vicepreședinte, Uniunea Generală  a Industriaşilor  

din  România - U.G.I.R 
- dl Corneliu Bențe – membru, Uniunea Generală  a Industriaşilor  din  

România - U.G.I.R 
- dl Adrian Tudor Moroianu-Geamănu - membru, Uniunea Generală  a 

Industriaşilor  din  România - U.G.I.R 
- dl Adrian Negoiță – secretar general, CNSLR Frăția 
- dl Costel Ichim – reprezentant, Confederația Sindicală Națională 

Meridian. 
 

Dezbaterile au început cu Propunerea legislativă privind dialogul social 
– Plx 715/2018, care a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie 
social, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.  

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, reprezentanţii Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale şi ai 
organizațiilor sindicale și patronale reprezentantive, au analizat 
recomandările primite din partea Organizației Internaționale a Muncii, 
asumate de România prin PNRR, în cadrul Componentei 14 – Buna 
Guvernanţă – Investiţia 4 - Creşterea capacităţii organizaţiilor societăţii 
civile.  

Astfel, în vederea îndeplinirii cerințelor Jalonului 499 din cadrul PNRR 
privind Legea Dialogului Social, care prevede un dialog social şi o negociere 
colectivă semnificativă şi oportună, au avut loc noi discuţii cu partenerii 
sociali reprezentantivi la nivel naţional.  

În cadrul discuţiilor, au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 
invitaţii, având loc discuţii generale şi fiind prezentate amendamentele 
propuse. Dezbaterile pe articole şi votul final au fost amânate pentru şedinţa 
următoare a comisiei. 

 
În data de 22 noiembrie 2022, începând cu ora 10.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială a continuat dezbaterile asupra propunerii 
legislative privind dialogul social – Plx 715/2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente. 
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Celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi au fost amânate pentru o 
ședință ulterioară a comisiei.  

 
În data de 23 noiembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările, având pe ordinea de zi proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială 
a persoanelor vârstnice - PLx 526/2022. 
 

Lucrările au fost conduse de către doamna deputat  
Éva-Andrea Csép, vicepreşedinte al Comisiei. Domnia sa a precizat că 
proiectul a fost retrimis de către plen pentru reexaminare și întocmirea unui 
nou raport.  
 

Doamna vicepreședinte i-a informat pe membrii comisiei că în 
raportul aprobat anterior de comisie, depus în data de 15 noiembrie 2022, 
sunt cuprinse două amendamente care au în vedere creșterea procentului 
pentru sumele care se acordă de la bugetul de stat, în completarea 
bugetelor locale, pentru serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice 
pentru două categorii de servicii – îngrijirea în cămine și îngrijirea informală, 
de la ”cel puțin 10%” la ”cel puțin 30%”. 

Pentru îngrijirea acordată în centrele de zi de asistență și recuperare 
și la domiciliu, cuantumul sprijinului care poate fi acordat de la bugetul de 
stat a rămas în procent de ”cel puțin 10%” și, prin urmare, este necesar un 
amendament care să corecteze procentul similar primelor două propuneri, 
respectiv la “cel puţin 30%”.  

Amendamentul propus a fost adoptat de membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi. Toate amendamentele se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
În ziua de 24 noiembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

 
De la lucrările comisiei din ziua de 21 noiembrie 2022 au lipsit 

următorii deputați: Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităților 
naționale), Monica-Elena Berescu, (grup parlamentar USR), Marius 
Constantin Budăi (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler, - vicepreşedinţi, 
Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela-Elena Adomnicăi, 
Antonio Andruşceac, Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Ringo 
Dămureanu, Maria Gabriela Horga, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, 
Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Raluca Turcan, 
Oana-Silvia Țoiu. 
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Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Silviu Vexler a participat la lucrări domnul deputat Cătălin 
Zamfir-Manea (grup parlamentar al Minorităților Naționale), iar în locul 
doamnei Monica-Elena Berescu a participat domnul deputat Viorel Băltărețu 
(grup parlamentar USR). 

 
La lucrările comisiei din ziua de 22 noiembrie 2022, au lipsit 

următorii deputați: Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităților 
naționale), Marius Constantin Budăi (grup parlamentar PSD) – ministru și 
Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler - vicepreşedinţi, 
Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela-Elena Adomnicăi, 
Antonio Andruşceac, 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, au fost 
înregistrate următoarele înlocuiri: 
- în locul domnului deputat Silviu Vexler au participat, din partea grupului 

parlamentar al Minorităților naționale, domnul deputat Amet Varol, între 
orele 10:00 – 15:00 şi 17:00 – 18:00, respectiv domnul deputat Cătălin 
Zamfir-Manea, între orele 16:00 – 17:00. 

- începând cu ora 14:45, în locul doamnei deputat Mirela-Elena Adomnicăi, 
din partea grupului parlamentar PSD a participat doamna deputat Rodica 
Paraschiv; 

- începând cu ora 15:35, în locul doamnei deputat Monica-Elena Berescu, 
din partea grupului parlamentar USR a participat domnul deputat Andrei 
Miftode.  

- în locul domnului deputat Marius-Constantin Budăi a participat domnul 
deputat Eduard-Andrei Popica (grup parlamentar PSD); 

- începând cu ora 11:45, în locul doamnei deputat Mara-Daniela Calista, 
din partea grupului parlamentar PNL a participat domnul deputat 
Valentin-Ilie Făgărășian; 

- începând cu ora 15:30, în locul doamnei deputat Maria-Gabriela Horga, 
din partea grupului parlamentar PNL a participat domnul deputat Marian 
Crușoveanu; 

- începând cu ora 14:45, în locul doamnei deputat Daniela Oteșanu din 
partea grupului parlamentar PSD a participat doamna deputat Viorica 
Sandu; 

- în locul domnului deputat Gheorghe Pecingină, din partea grupului 
parlamentar PNL a participat doamna deputat Christine Thellmann; 

- în locul doamnei deputat Raluca Turcan, din partea grupului parlamentar 
PNL a participat doamna deputat Cătălina Ciofu, între orele 11:45 – 
12:00, iar de la ora 12:00 până la finalul lucrărilor a participat domnul 
deputat George Șișcu. 
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La lucrările comisiei din ziua de 23 noiembrie 2022, au lipsit 
următorii deputați: Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităților 
naționale), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR),  Monica-Elena 
Berescu (grup parlamentar USR), Marius-Constantin Budăi (grup 
parlamentar PSD) – ministru, Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL) 
și Oana-Silvia Țoiu (grup parlamentar USR). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă - vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-
Constantin Şlincu - secretari, Mirela-Elena Adomnicăi, Antonio Andruşceac, 
Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Ringo Dămureanu, Maria Gabriela 
Horga, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Irinel Ioan 
Stativă, Raluca Turcan. 
 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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