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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 26-31 ianuarie 2022  

 
 
În perioada 26 – 31 ianuarie 2022, 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.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap - PL-x 272/2021 

2. Proiect de Lege pentru 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 449/2021 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 - PL-x 587/2021 

4. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(71) şi (72) ale 
art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 - Pl-x 572/2021. 

 
În data de 26 ianuarie 2022, lucrările au fost conduse de către 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – PLx 272/2021, care a fost trimis spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, întrucât este necesară 
reanalizarea textului. Propunerea de amânare a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din 

Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 – PLx 587/2021 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru tineret și sport. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru şedinţa din 31 ianuarie, întrucât este necesară 
analizarea amendamentelor depuse. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(71) şi (72) ale art.168 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 572/2021 a fost trimisă 
comisiei noatre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru învățământ. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa din 31 ianuarie. 
 
În zilele de 27 și 28 ianuarie 2022, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra 
proiectelor aflate pe ordinea de zi din data de 31 ianuarie 2022. 

 
În ziua de 31 ianuarie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectele amânate 
în şedinţa anterioară. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale – PLx 449/2021 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și servicii și 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

În cadrul lucrărilor au fost formulate și dezbătute amendamente, 
care, supuse votului, au fost admise. 
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În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
care 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 modificarea şi completarea art.64 din 

Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 – PLx 587/2021 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru tineret și sport. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente. Acestea 
se regăsesc în avizul întocmit de comisie. 

 
La lucrările comisiei din ziua de 26 ianuarie 2021, din totalul de 19 

membri ai comisiei, au fost prezenți 18 deputaţi, după cum urmează: 
- dl Adrian Solomon - preşedinte, dna Andrea Éva Csép - vicepreşedinte, 

dl Cristian-Gabriel Seidler - vicepreşedinte, dl Dan-Constantin Şlincu - 
secretar, dna Mirela Elena Adomnicăi, dna Mara-Daniela Calista au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților; 

- dl Eugen Neaţă - vicepreşedinte, dl Silviu Vexler - vicepreşedinte, dl 
Tudor Polak - secretar, dl Antonio Andruşceac, dna Monica-Elena 
Berescu, dl Valentin-Ilie Făgărăşian, dna Dumitrina Mitrea, dna Daniela 
Oteşanu, dl Nicolae Pavelescu, dna Cristina Camelia Rizea, dl Irinel 
Ioan Stativă, dna Oana-Silvia Țoiu au fost prezenți online; 

- dna deputat Raluca Turcan a fost absentă. 
                                                                                                             

La lucrările comisiei din ziua de 27 ianuarie 2021, din totalul de 19 
membri ai comisiei, au fost prezenți 18 deputaţi, după cum urmează: 
- dl Adrian Solomon - preşedinte, dna Andrea Éva Csép - vicepreşedinte, 

dl Dan-Constantin Şlincu - secretar, dna Mirela Elena Adomnicăi, dna 
Mara-Daniela Calista au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților; 

- dl Eugen Neaţă - vicepreşedinte, dl Cristian-Gabriel Seidler - 
vicepreşedinte, dl Silviu Vexler - vicepreşedinte, dl Tudor Polak - 
secretar, dl Antonio Andruşceac, dna Monica-Elena Berescu, dl 
Valentin-Ilie Făgărăşian, dna Dumitrina Mitrea, dna Daniela Oteşanu, dl 
Nicolae Pavelescu, dna Cristina Camelia Rizea, dl Irinel Ioan Stativă, 
dna Oana-Silvia Țoiu au fost prezenți online; 

- dna deputat Raluca Turcan a fost absentă. 
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La lucrările comisiei din ziua de 28 ianuarie 2021, din totalul de 19 
membri ai comisiei, au fost prezenți 18 deputaţi, după cum urmează: 
- dl Adrian Solomon - preşedinte, dna Andrea Éva Csép - vicepreşedinte, 

dl Dan-Constantin Şlincu - secretar, dna Mirela Elena Adomnicăi, dna 
Mara-Daniela Calista au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților; 

- dl Eugen Neaţă - vicepreşedinte, dl Cristian-Gabriel Seidler - 
vicepreşedinte, dl Silviu Vexler - vicepreşedinte, dl Tudor Polak - 
secretar, dl Antonio Andruşceac, dna Monica-Elena Berescu, dl 
Valentin-Ilie Făgărăşian, dna Dumitrina Mitrea, dna Daniela Oteşanu, dl 
Nicolae Pavelescu, dna Cristina Camelia Rizea, dl Irinel Ioan Stativă, 
dna Oana-Silvia Țoiu au fost prezenți online; 

- dna deputat Raluca Turcan şi dna deputat Oana-Silvia Ţoiu au fost 
absente. 

 
La lucrările comisiei din ziua de 31 ianuarie 2021, au participat toţi 

membrii comisiei. 
 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
         Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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