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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 15 – 18 noiembrie 2021  

 
 
În ziua de 15 noiembrie 2021, între orele 10.00 – 11.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe 
ordinea de zi proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea 
unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite 
categorii de persoane - PLx 28/2020. 

 
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu, 

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

art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, d-l Cătălin Boboc – Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi dna Tatiana Nicolau – director, 
Casa Naţională de Pensii Publice. 

 
Proiectul de lege a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe 

fond. În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost acceptate de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului 
de lege. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
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În ziua de 16 noiembrie 2021, Comisia a avut pe ordinea de zi 
activitate de documentare şi consultare. 

 
În ziua de 17 noiembrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. 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 – PL-x 396/2021 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii - PL-x 438 11.10.2021. 

 
La începutul lucrărilor, doamna președinte Oana Silvia Țoiu a propus 

membrilor comisiei suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România - PL-x 422/2021. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 

Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:  
 

 dna Florica Cherecheș - Președinte, Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

 dna Daniela Boloboi – președinte, Asociaţia Help Autism, membru al 
Consiliului Economic şi Social 

 dna Mariana Sîrbu – director, Asociaţia Help Autism, coordonator 
Rețea ROTSA 

 dna Elena Păculea - avocat, reprezentant Asociația Help Autism 
 dna Mihaela Stan – vicepreședinte, Federația pentru Drepturi şi 

Resurse în Autism  
 dna deputat Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă – iniţiator. 

 
Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor 
în România - PLx 422/2021, s-a precizat că acesta a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 
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Totodată, s-a precizat că membrii comisiei au adoptat proiectul de 
lege cu amendamente în şedinţa din 27 octombrie 2021 şi au transmis un 
raport preliminar cu soluţia adoptată către celelalte două comisii sesizate 
cu dezbaterea pe fond.  

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională au analizat proiectul de lege şi raportul preliminar al comisiei 
noastre şi au adoptat proiectul de lege cu aceleaşi amendamente, cu 
excepţia amendamentului de la lit.f1) a alin.(1) al art.49, pe care l-au 
aprobat în forma adoptată de Senat. Astfel, Comisia pentru apărare a 
transmis raportul preliminar, de adoptare cu amendamente, cu  
nr.4c-15/333 din 16.11.2021. 

Membrii comisiei noastre au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente, respectiv cele prezentate 
în raportul preliminar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi transmiterea unui nou raport preliminar către 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în vederea finalizării dezbaterilor 
şi întocmirii raportului comun.  
 

Proiectul 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 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și 
familie. 

 
În cadrul discuţiilor, au fost prezentate observaţiile reprezentanţilor 

ONG-urilor din domeniu, iar membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru a reanaliza textul proiectului de lege din perspectiva 
celor prezentate, dar şi pentru a solicita un punct de vedere al Ministerului 
Sănătății asupra acestora. 

 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 438/2021 a fost 
trimis comisiei noastre spre avizare, dezbaterea pe fond fiind de 
competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 Dezbaterea asupra acestui proiect de lege a fost amânată, având în 
vedere că obiectul de reglementare este în strânsă legătură cu PLx 
396/2021. 
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 În finalul şedinţei, doamna președinte Oana Silvia Țoiu a comunicat 
membrilor comisiei necesitatea desemnării reprezentanților din partea 
grupurilor parlamentare pentru completarea componenţei Subcomisiei 
pentru protecția copilului, care este înființată în cadrul Comisiei pentru 
muncă și protecție socială din anul 2009. 

De asemenea, domnia sa a propus înfiinţarea unei subcomisii având 
ca domeniu de activitate persoanele cu dizabilități, ţinând cont de numărul 
mare de proiecte existente pe această temă, dar şi numărul mare de 
memorii primite din partea persoanelor cu dizabilităţi, propunere 
acceptată de membrii comisiei. 
 

În ziua de 18 noiembrie 2021, Comisia a avut pe ordinea de zi 
activitate de documentare şi consultare. 
 

La lucrările comisiei din zilele de 15 şi 17 noiembrie 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 

15.11.2021 
Prezenţă 

17.11.2021 

1 
Oana-Silvia Ţoiu  
Preşedinte 

USR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD

2 
Csép Éva Andrea                    
Vicepreşedinte 

UDMR Prezent online 
Prezent la sediul 

CD

3 
Cristian-Gabriel Seidler          
Vicepreşedinte 

USR Prezent online 
Prezent la sediul 

CD

4 
Adrian Solomon                     
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD

5 
Silviu Vexler                           
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale

absent Prezent online 

6 
Eugen Neaţă                            
Secretar 

PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

7 
Tudor Polak                            
Secretar 

PNL 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent la sediul 

CD 

8 Mirela Elena Adomnicăi  PSD absent Prezent online 

9 Victoria-Violeta Alexandru  Neafiliat Prezent online Prezent online 

10 Antonio Andruşceac  AUR Prezent online Prezent online 

11 Monica-Elena Berescu USR Prezent online Prezent online 

12 Mara-Daniela Calista  PNL Prezent online 
Prezent la sediul 

CD
13 Valentin-Ilie Făgărăşian  PNL Prezent online Prezent online 

14 Dumitrina Mitrea  AUR Prezent online Prezent online 

15 Daniela Oteşanu  PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 
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16 Nicolae Pavelescu  PSD absent Prezent online 

17 Cristina Camelia Rizea  USR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD

18 Irinel Ioan Stativă  PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD
19 Dan Constantin Şlincu  PSD Prezent online Prezent online 

20 Raluca Turcan - ministru PNL 
Înlocuitor prezent 

online
Înlocuitor prezent 

online
 
Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, în zilele de 15 și 17 
noiembrie 2021, în locul doamnei deputat Raluca Turcan a participat la 
lucrări domnul deputat Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL). 

 
 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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