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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 4 şi 5 mai 2022  

 
În ziua de 4 mai 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă - Plx 68/2022 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind 
economia socială - PLx 78/2022 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România - PLx 83/2022 

4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ - Plx 152/2022 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat - PLx 190/2022 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003 Codul Muncii - Plx 604/2021 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 
a educaţiei naţionale - Plx 149/2022 

8. Proiect de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public - PLx 
219/2022 

 
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 Cristian Anița - Director, Arhivele Naționale ale României. 
- dna Issabela Dumitrescu - consilier juridic, Arhivele Naționale ale 

României. 
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În deschiderea lucrărilor, domnul președinte Adrian Solomon a adus 
la cunoștința membrilor comisiei următoarele solicitări şi propuneri de 
întrevederi care vor avea loc în luna mai, respectiv: 

- 10 mai 2022, ora 9:30, cu o delegație sindicală a Societății de 
Transport București STB S.A.; 

- 16 mai 2022, ora 13:00, cu o delegație a Organizației 
Internaționale a Muncii; 

- 17 mai 2022, ora 13:00, cu o delegaţie de pensionari din cadrul 
Asociației Pensionarilor ”SIDERURGISTUL 2006” şi Uniunii 
Județene a Pensionarilor; 

- 23 mai 2022, ora 15:30 cu reprezentanții Comisiei pentru muncă 
și afaceri sociale din Bundestag, întâlnire organizată cu sprijinul 
Fundației Friedrich Ebert România. 

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă - Plx 68/2022 care a fost trimisă 
comisiei noastre şi Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului pentru examinare pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au analizat 
propunerea de respingere a iniţiativei legislative din raportul preliminar 
transmis de către Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi au hotărât, cu majoritate de voturi (trei voturi împotrivă și o 
abținere), însuşirea soluţiei prezentate, urmând a se întocmi raportul final 
asupra propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comun întocmit. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 

privind economia social - PLx 78/2022 a fost amânat, la solicitarea 
membrilor comisiei, pentru a fi analizat împreună cu un alt proiect de lege 
aflat în procedură legislativă, iniţiat de Guvern. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind 

reglementarea activităţii de voluntariat în România - PLx 83/2022 a fost 
trimis comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În cadrul discuțiilor, domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a arătat că ministerul 
susține proiectul de lege în forma propusă, cu însuşirea unor observaţii din 
avizul Consiliului Legislativ.  

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (6 abțineri), adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul 
comisiei. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ - Plx 152/2022 a fost 
trimisă pentru dezbaterea fondului comisiei noastre, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor asupra propunerii legislative, membrii comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), adoptarea 
propunerii legislative cu amendamente, admise şi respinse. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit şi transmis celorlalte două comisii 
sesizate cu dezbaterea fondului, în vederea finalizării şi întocmirii 
raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat - PLx 190/2022 a fost trimis 
comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În cadrul discuțiilor domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a arătat că ministerul susține 
proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003 Codul Muncii - PLx 604/2021 a 
fost trimis pentru dezbaterea fondului comisiei noastre și Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

 La solicitarea membrilor comisiei, proiectul de lege a fost amânat, 
întrucât au fost depuse amendamente din partea iniţiatorului şi este 
necesară analizarea acestora. De asemenea, membrii comisiei au hotărât 
să se solicite Ministerului Afacerilor Interne un punct de vedere asupra 
amendamentelor. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale - Pl-x 149/2022 a fost trimisă comisiei 
noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru învăţământ. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și o abținere), avizarea favorabilă a propunerii 
legistive. 

 
Proiectul de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public - 

PLx 219/2022 a fost trimis comisiei noastre spre avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (două voturi împotrivă și o abținere), avizarea 
negativă a proiectului de lege. 
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În ziua de 5 mai 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor aflate pe 
agenda de lucru a comisiei. 
 

La lucrările comisiei din ziua de 4 mai 2022, din totalul de 21 de 
membri ai comisiei, au lipsit domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR), domnul deputat Silviu Vexler (grup parlamentar al 
Minorităților naționale), doamna deputat Monica Berescu (grup 
parlamentar USR), domnul deputat Ion-Alin-Dan Ignat (grup parlamentar 
PNL) şi doamna deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă - vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-
Constantin Şlincu - secretari, Mirela Elena Adomnicăi, Antonio Andrușceac, 
Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Dămureanu Ringo, Maria-Gabriela 
Horga, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel 
Ioan Stativă, Oana-Silvia Țoiu. 

Conform prevederilor art. 54 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în locul 
doamnei Monica Berescu a participat la lucrări domnul deputat Andrei 
Miftode (USR). 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR 
     Adrian Solomon   Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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