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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 28, 29, 30 şi 31 martie 2022  

 
 

 În ziua de 28 martie 2022, începând cu ora 17.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările având pe ordinea de zi 
proiectul de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic – 
PLx 130/2022. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Cătălin Boboc 

- Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 
 
Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului 

casnic – PLx 130/2022 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În cadrul lucrărilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost fie admise, fie respinse. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
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 În ziua de 29 martie 2022, începând cu ora 13.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările având următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea si 
completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în 
registrul comerţului - PLx 133/2022 

2. Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele 
cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale - PLx 131/2022 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal - PLx 137/2022 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea 
contabilităţii nr.82/1991 - PLx 145/2022. 

 
 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; 

- dl Viorel-Traian Mihăiță – director general, Inspectoratul General al 
Poliției Române 

- dna Monica Avram - șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
- dna Alexandra Lazăr – director, Ministerul Finanțelor 
- dna Monica Bizon – expert, Ministerul Finanțelor 
- dna Claudia Roșianu - consilier juridic, Ministerul Justiţiei 
- dna deputat Olivia-Diana Morar – în calitate de iniţiator al proiectului 

cu nr.PLx 133/2022. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind registrul 

comerţului şi pentru modificarea si completarea altor acte normative cu 
incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului - PLx 133/2022, care 
a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

Având în vedere complexitatea inițiativei legislative și impactul 
modificărilor propuse de către inițiatori, s-a propus ca în cadrul ședinței de 
azi să aibă loc dezbateri generale, urmând ca discuțiile pe text și votul 
asupra proiectului de lege să aibă loc într-o ședință ulterioară. Propunerea 
a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Astfel, proiectul de lege a fost prezentat de către doamna deputat 
Diana Morar, în calitate de iniţiator.  

De asemenea, au fost prezentate punctele de vedere ale Ministerului 
Justiţiei şi Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale. 
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 Proiectul de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele 
cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale - PLx 131/2022 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege în forma adoptată de Senat, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă 
și trei abțineri). 
 
 Propunerea legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal - PLx 137/2022 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (trei abțineri), avizarea favorabilă a propunerii 
legislative în forma prezentată de inițiatori. 
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 din 
Legea contabilităţii nr.82/1991 - PLx 145/2022 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 
 După încheierea discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (două voturi împotrivă). 
 
 În ziua de 30 martie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut activitate de documentare şi consultare. 
 
 În ziua de 31 martie 2022, începând cu ora 11.30, a avut loc o 
întrevedere comună a membrilor comisiilor pentru afaceri europene și a 
comisiilor pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților și din 
Senat cu domnul Nicolas Schmit, Comisar European pentru locuri de 
muncă și drepturi sociale.  
 Pe agenda întâlnirii s-au regăsit ca teme de discuții şi următoarele 
subiecte: răspunsul UE la conflictul din Ucraina și sprijinul acordat 
refugiaților, inclusiv măsurile luate de către statul român; reformele 
sociale din cadrul Mecanismului de Reformă și Reziliență; dialogul social; 
venitul minim de incluziune; deficitul de forță de muncă și de competențe 
din România; directiva privind salariul minim; digitalizarea și învățarea pe 
tot parcursul vieții; programele de internship;  îmbunătățirea măsurilor de 
protecție socială pentru lucrătorii mobili și coordonarea sistemelor de 
securitate socială la nivelul statelor membre. 
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  La lucrările comisiei din zilele de 28, 29, 30 și 31 martie 2022, 
au fost prezenți la lucrări toți membrii comisiei. 
 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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