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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrării Comisiei din 1, 2 şi 3 martie 2022  

 
 
În ziua de 1 martie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi 
agenţilor Uniunii Europene - PLx 413/2021 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 455/2021 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare - PLx 492/2021 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52 
/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri - PLx 38/2022  

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 6^1 
şi 6^2 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim 
garantat - PLx 134/2019 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 
23 noiembrie 2021 - PLx 45/2022 

7. Propunere legislativă privind registrul comerţului şi registrul 
persoanelor juridice fără scop lucrative - PLx 61/2022 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Condiţii de muncă 
mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a 
beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii - COM (2021) 761 

9. Propunere de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană 
a micro-certificatelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi 
capacitatea de inserţie profesională - COM (2021) 770. 
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Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat în calitate de  invitați: 
- dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale 
- dl George Cătălin Șerban - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- dl Adrian Iordache  - inspector, Ministerul Educației. 

 
În deschiderea lucrărilor domnul președinte Adrian Solomon a 

propus membrilor comisiei suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de 
lege, respectiv: 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 5 din Decretul-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri - PLx 32/2022  

 Proiect de Lege privind reglementarea statutului personalului 
contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe 
perioadă determinată – PLx 59/2022. 
 
De asemenea, domnul deputat Tudor Polak a solicitat amânarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea articolelor 61 şi 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind 
venitul minim garantat - PLx 134/2019. 

 
Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2021 privind transferul 
drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene - PLx 
413/2021. 

 
În cadrul discuțiilor s-a arătat că sistemul de pensii al funcționarilor 

europeni (PSEUI)  funcționează ca un fond noţional, ceea ce înseamnă că 
nu este un fond de investiţii propriu-zis. Totodată, acest sistem (PSEUI) 
este o schemă de pensii ocupaţionale şi nu funcționează ca un sistem de 
tip redistributiv. Într-un astfel de sistem de pensii, rata contribuției la 
sistemul de pensii sau prestațiile de pensii sunt ajustate pentru a se 
obține un echilibru anual între contribuțiile colectate și cheltuielile cu 
pensiile.  

Pe de altă parte, s-a precizat că prevederile proiectului de lege 
contravin principiilor solidarităţii între generaţii şi, respectiv, al 
contributivităţii, care stau la baza sistemului public de pensii, reglementat 
de Legea nr.263/2010.  
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Având în vedere cele prezentate, membrii comisiei au considerat că 
nu pot fi transferate sume dintr-un fond de pensii contributiv într-un fond 
de pensii acumulativ şi, în urma opiniilor exprimate, au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și două abțineri), adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente, în sensul respingerii ordonanței de 
urgență. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 455/2021 a fost prezentat 
de către doamna deputat Mara Calista în calitate de inițiator. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare - PLx 492/2021 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care, supuse 
votului, au fost admise. Acestea se regăsesc în raportul comisiei.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente.  

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri - PLx 38/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbaterea fondului. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abțineri) adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei.  

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 23 
noiembrie 2021 - PLx 45/2022 a fost trimis pentru dezbatere pe fond, atât 
comisiei noastre cât și Comisiei pentru învățământ. 

În cadrul dezbaterilor, au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. Raportul preliminar întocmit va fi transmis Comisiei pentru 
învăţământ, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Propunerea legislativă privind registrul comerţului şi registrul 

persoanelor juridice fără scop lucrative - PLx 61/2022 a fost trimisă spre 
avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi.  
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În cadrul dezbaterilor, domnul George Cătălin Șerban - Secretar de 
Stat în cadrul Ministerului Justiției a prezentat membrilor comisiei 
argumente pentru care acest minister nu susţine promovarea iniţiativei 
legislative. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea negativă a propunerii 
legistive. 

 
Membrii comisiei au dezbătut documentele Uniunii Europene supuse 

examinării parlamentare, înscrise pe ordinea de zi la punctele 8 și 9, și au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri 
europene opinii favorabile promovării documentelor prezentate. 

 
Referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din 

Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri - PLx 32/2022, domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele 
comisiei, a făcut o scurtă prezentare a motivelor care au dus la repunerea 
pe ordinea de zi a proiectului.  

În temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor 
Camerei Deputaţilor, în urma verificării proiectului de raport întocmit de 
către personalul de specialitate al comisiei şi prezentat Direcţiei procedură 
legislativă, sinteze şi evaluări în scopul asigurării respectării normelor 
constituţionale, a normelor de tehnică legislativă, a normelor gramaticale 
şi corelarea cu legislaţia internă şi a Uniunii Europene din domeniul 
respectiv, în vigoare, au fost transmise observaţii asupra unor 
texte/formulări eronate şi necorelate cu restul modificărilor adoptate de 
comisie sau care încalcă normele de tehnică legislativă transpuse în Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ca atare, este nevoie de corectarea textului, însă modificările sunt 
de fond, ceea ce a impus reluarea dezbaterilor în plenul comisiei. 

Astfel, au fost prezentate doar acele texte asupra cărora au fost 
transmise observaţii, fiind formulate amendamente. Acestea au fost 
însuşite de către membrii comisiei și acceptate cu unaimitate de voturi, 
regăsindu-se în raportul întocmit asupra acestui proiect de lege. 

 
Referitor la proiectul de Lege privind reglementarea statutului 

personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat 
pe perioadă determinată – PLx 59/2022 s-a precizat că raportul preliminar 
întocmit anterior de către comisia noastră a fost analizat în cadrul Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, însă au fost 
adoptate şi amendamente suplimentare. Această comisie a transmis un 
raport preliminar, de adoptare cu amendamente a proiectului de lege, 
către Comisia pentru sănătate şi familie, care şi-a însuşit toate 
amendamentele propuse. 
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Astfel, membrii comisiei noastre au examinat rapoartele preliminare 
ale celor două comisii și au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), 
adoptarea proiectului de lege cu aceleaşi amendamente şi întocmirea 
raportului comun. 

 
În zilele de 2 şi 3 martie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare. 
 

         La lucrările comisiei din zilua de 1 martie 2022, din totalul de 20 
de membri ai comisiei au fost prezenți 19 deputaţi, lipsind doamna 
deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler, Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela 
Elena Adomnicăi,  Antonio Andruşceac, Monica-Elena Berescu, Mara-
Daniela Calista, Valentin-Ilie Făgărăşian, Dumitrina Mitrea, Daniela 
Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Cristina Camelia Rizea, 
Irinel Ioan Stativă, Oana-Silvia Țoiu. 
 

 
 
  
PREŞEDINTE,    SECRETAR  
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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