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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 15, 16 și 17 martie 2022  

 
 
 În ziua de 15 martie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut activitate de documentare şi consultare. 

 
 În ziua de 16 martie 2022, începând cu ora 11.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul magistraţilor – Plx 26/2022 

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.125/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate – 
PLx 49/2022 

5. COM (2022) 16 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru 
universităţi 
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6. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – 
PLx 457/2019. 

 
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, Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale; 
- dna Elena Tudor – președinte, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; 
- dl George Șerban - Secretar de Stat, Ministerul Justiției; 
- dl Lucian Heiuș - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor; 
- dna Nicoleta Stancu - director, Ministerul Finantelor. 

 
La începutul ședinței, domnul președinte Adrian Solomon a propus 

suplimentarea ordinii de zi cu propunerea legislativă pentru modificarea 
alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice – Plx 170/2021. Propunerea de suplimentare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

De asemenea, domnia sa a propus amânarea proiectelor aflate la 
pct.1, 2 şi 3 pe ordinea de zi. Supusă votului, propunerea a fost acceptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
170/2021 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă), adoptarea cu amendamente a propunerii 
legislative. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
În urma analizei și dezbaterii Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor privind o strategie europeană pentru universităţi – COM (2022) 
16, trimisă comisiei noastre pentru examinarea fondului, membrii comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 
favorabil documentului prezentat. 
 

Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.125/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 
privind instituirea pensiei sociale minime garantate – PLx 49/2022, au fost 
prezentate două amendamente şi s-a solicitat amânarea dezbaterilor şi 
transmiterea acestora către Ministerul Finanţelor pentru punct de vedere. 
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 Referitor la reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – 
PLx 457/2019, s-a solicitat amânarea dezbaterilor pentru a participa la 
lucrări un reprezentant al Ministerului Educaţiei, la nivel de secretar de 
stat. 
 
 În ziua de 17 martie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut activitate de documentare şi consultare. 
 
   La lucrările comisiei din ziua de 16 martie 2022, din totalul de 19 
membri ai comisiei, au fost prezenți 15 deputaţi, lipsind dna deputat 
Maria-Gabriela Horga (grup parlamentar PNL), Dumitrina Mitrea (grup 
parlamentar AUR), Raluca Turcan (grup parlamentar PNL) şi Oana Silvia 
Ţoiu (grup parlamentar USR). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian Seidler și Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela 
Elena Adomnicăi, Antonio Andruşceac, Monica-Elena Berescu, Mara-
Daniela Calista, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, 
Irinel Ioan Stativă. 
 Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de 
16 martie 2022, în locul doamnei deputat Maria-Gabriela Horga a 
participat la lucrări doamna deputat Diana Morar (grup parlamentar PNL), 
în locul doamnei deputat Dumitrina Mitrea a participat la lucrări domnul 
deputat Daniel-Gheorghe Rusu (grup parlamentar AUR), în locul doamnei 
deputat Raluca Turcan a participat domnul deputat robert Sighiartău (grup 
parlamentar PNL) şi în locul doamnei deputat Oana Silvia Ţoiu a participat 
la lucrări domnul deputat Marius-Andrei Miftode (grup parlamentar USR).  
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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