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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 8, 9 și 10 martie 2022  

 
 

 În ziua de 8 martie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut activitate de documentare şi consultare. 

 
 În ziua de 9 martie 2022, începând cu ora 11.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările, având următoarea 
ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.109/2021 privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile 
publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor – PLx 512/2021 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene – PLx 35/2022 

3. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi pentru 
completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – PLx 
39/2022 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.137/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 71/2022 
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5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 
şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative – PLx 73/2022 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare 
de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei 
de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea 
art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată 
prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, precum 
şi pentru modificarea art.164 alin.(21) şi (22) din Legea nr.53/2003 - 
Codul muncii – PLx 82/2022 

7. COM (2021) 773 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI 
privind conturile personale de învăţare 

8. COM (2021) 778 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
- Construirea unei economii în serviciul cetăţenilor: un plan de acţiune 
pentru economia socială 

9. COM (2022) 11 - Propunere de Recomandare a Consiliului privind 
învăţarea pentru durabilitatea mediului 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative – PLx 
484/2021. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat în calitate de  invitați: 
- Dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale; 
- Dl Aurel Mohan - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății; 
- Dl Constantin Ștefan - Secretar de Stat, Ministerul Energiei; 
- Dna Mirona Daia - director, Ministerul Economiei. 

 
La începutul lucrărilor, domnul preşedinte Adrian Solomon a propus 

suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2020 pentru completarea 
art.284 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 95/2020. Supusă 
votului, propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate 
de voturi. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea 
funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor – PLx 512/2021, care 
a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 
industrii și servicii. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. De asemenea, au fost prezentat raportul 
preliminar al Comisiei pentru industrii şi servicii, de adoptare a proiectului 
de lege cu amendamente. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care se regăsesc 
în raportul comun întocmit de cele trei comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – PLx 
35/2022 și proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi pentru 
completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – PLx 
39/2022 au fost dezbătute împreună, întrucât au același obiect de 
relgementare.  
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În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară pentru analizarea amendamentelor 
depuse. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.137/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 71/2022 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative – PLx 73/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru industrii și servicii. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (două abțineri). 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor 
de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, precum şi pentru 
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modificarea art.164 alin.(21) şi (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 
– PLx 82/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei 
pentru antreprenoriat și turism. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (două voturi împotrivă). 

 
Documentul privind propunerea de Recomandare a Consiliului 

privind conturile personale de învăţare - COM (2021) 773 a fost trimis 
comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

În urma analizei și dezbaterii aspectelor prezentate în cadrul 
discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 
 Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetăţenilor: un plan de 
acţiune pentru economia socială - COM (2021) 778 a fost trimis comisiei 
noastre pentru examinarea fondului.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 
favorabil. 

 
Documentul privind propunerea de Recomandare a Consiliului 

privind învăţarea pentru durabilitatea mediului - COM (2022) 11 a fost 
trimis comisiei noastre pentru examinarea fondului.  

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei. 
 
În ziua de 10 martie 2022, începând cu ora 11.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 
privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative – PLx 484/2021 
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2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 95/2020 

        
 La dezbateri au participat în calitate de  invitați: 

- dl Aurel Mohan - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății; 
- dl Adrian Dobre - director, Compania Națională UNIFARM; 
- dna Liana Manea – director, Agenția Națională pentru Achiziții 

Publice. 
 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative – PLx 
484/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 
  În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care, supuse 
votului au fost fie admise, fie respinse. De asemenea, a fost prezentat 
raportul preliminar al Comisiei pentru sănătate şi familie, de adoptare cu 
amendamente a proiectului de lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (trei abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
care se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii sesizate 
pe fond. 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – PLx 95/2020 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învățământ. 
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care, 
supuse votului au fost admise. De asemenea, a fost prezentat raportul 
preliminar al Comisiei pentru învăţământ, de adoptare cu amendamente a 
proiectului de lege. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (trei abțineri), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege, care se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 
două comisii sesizate pe fond. 
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 La lucrările comisiei din ziua de 9 martie 2022, din totalul de 19 
membri ai comisiei, au fost prezenți 16 deputaţi, lipsind dna deputat 
Oana-Silvia Țoiu, dna Monica Berescu (grup parlamentar USR) și dna 
deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL). 
 Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de 
9 martie 2022, în locul doamnei deputat Oana-Silvia Țoiu a participat la 
lucrări domnul deputat Adrian Giurgiu (grup parlamentar USR), iar în locul 
doamnei deputat Monica Berescu a participat la lucrări doamna deputat 
Denisa Neagu (grup parlamentar USR). 
 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, Mara-Daniela Calista, Maria-
Gabriela Horga, Dumitrina Mitrea, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, 
Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă. 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 10 martie 2022, din totalul de 19 
membri ai comisiei, au fost prezenți 17 deputaţi, lipsind dl deputat Cristian 
Seidler (grup parlamentar USR) și dna deputat Raluca Turcan (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, Antonio 
Andruşceac, Monica-Elena Berescu, Mara-Daniela Calista, Maria-Gabriela 
Horga, Dumitrina Mitrea, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe 
Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Oana-Silvia Țoiu. 
 
 

   
PREŞEDINTE,    SECRETAR 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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