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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 23, 24, 25 și 26 mai 2022  

 
 
 
În ziua de 23 mai 2022, începând cu ora 15.30, a avut loc 

întâlnirea de lucru a membrilor Comisiei pentru muncă și protecție socială 
din Camera Deputaților cu o delegație a Comisiei pentru muncă și afaceri 
sociale din Bundestag, condusă de către domnul președinte Bernd Rützel. 

În cadrul acestui eveniment, domnul deputat Adrian Solomon, în 
calitate de președinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială, a 
deschis dialogul prin menționarea aniversării a 30 de ani de la semnarea 
tratatului de prietenie a României cu Germania, prezentarea membrilor 
comisiei și prin trasarea punctelor de interes asupra colaborării ridicate a 
contactelor interparlamentare. 

În cadrul întâlnirii, membrii comisiei au avut discuții cu omologii din 
Germania pe tema cooperării economice sectoriale, criza refugiaților din 
Ucraina, aspecte privind învățământul profesional și tehnic, relațiille 
bilaterale, măsuri privind îmbunătățirea dialogului social, sistemul de 
pensii, directiva privind salariul minim la nivel european, cât și 
îmbunătățirea condițiilor lucrătorilor sezonieri și a angajaților români din 
Germania. 

La finalul discuțiilor, membrii celor două comisii omoloage au 
reiterat consensul asupra necesității aplicării principiului conform căruia 
lucrătorii au dreptul la salarii echitabile, care să le asigure un nivel de trai 
decent, punând accent pe exigența elaborării directivei privind salariul 
minim la nivel european. 
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 După încheierea întâlnirii, membrii comisiei noastre și-au continuat 
lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă – PLx 449/2020 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene – PLx 115/2021 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003 Codul 
Muncii – PLx 604/2021 

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi 
pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar – PLx 60/2022 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte 
normative – PLx 270/2022 

6. Propunere legislativă privind asistenţa spiritual-religioasă în 
spitale şi statutul clerului spitalicesc – Plx 271/2022 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor 
Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi 
în domeniul străinilor – PLx 279/2022 

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului 
nr.46/2003 – PLx 282/2022 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului 
participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau 
în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi 
acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat – Plx 
283/2022 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie 
civilă – PLx 286/2022 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat în calitate de invitați, în conformitate cu 
prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare: 

- dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale 

- dl Răzvan Grecu - director general adjunct, Ministerul Afacerilor 
Interne 

- dl Cristian Anița - director, Arhivele Naționale ale României 
- dna Anca Marin - consilier, Inspectoratul General pentru Imigrări 
- dna deputat Violeta Alexandru – iniţiator al proiectului cu nr.PLx 

604/2021. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea 

art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă – PLx 449/2020, care a fost trimis 
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care, 
supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. Au luat cuvântul atât 
membrii comisiei, cât şi invitaţii. 

După finalizarea discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
care se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene – PLx 115/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul discuțiilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci, de adoptare a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată 
de Comisia pentru buget și au hotărât, cu majoritate de voturi (o 
abținere), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
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 dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

La începutul dezbaterilor, au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât 
şi invitaţii. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente, de către 
iniţiator, care, supuse votului, au fost admise. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
precum şi întocmirea unui raport preliminar cu soluţia adoptată care va fi 
transmis Comisiei pentru cultură în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 
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Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
ședinţa următoare a comisiei. 

 
În ziua de 24 mai 2022, începând cu ora 9.00, a avut loc vizita de 

lucru a membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială la sediul 
Asociaţiei Ateliere fără Frontiere, pe tema Integrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor vulnerabile care cumulează mai multe dificultăţi prin 
acordarea unei perioade de tranziţie în care acompanierea socio-
profesionala în cadrul unui atelier special amenajat îi permite să înveţe 
abilităţile de muncă și să se stabilizeze social. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate propuneri de amendamente 
asupra legislaţiei privind economia socială, precum şi punctele de vedere 
ale asociaţiei. Toate propunerile venite din partea reprezentanţilor 
asociaţiei vor fi centralizate la secretariatul Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, urmând a fi analizate la nivelul comisiei. 

Membrii comisiei i-au asigurat pe partenerii de dialog de întreaga lor 
susţinere în demersurile pe care le-au întreprins, de susţinere a 
proiectelor care încă sunt în plină desfăşurare, cât şi asupra viitoarelor 
proiecte cu privire la întreprinderile sociale de inserţie, prin care se 
asigură integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor greu 
angajabile, care cumulează multiple dificultăţi ce stau în calea 
independenţei lor profesionale. 

La finalul discuţiilor, părţile au convenit ca eventuale alte propuneri 
referitoare la economia socială, precum şi îmbunătăţirea cadrului legal, să 
fie trimise comisiei prealabil întâlnirii de lucru programată în cursul lunii 
iunie în cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, discuţii la care 
vor fi invitaţi să participe reprezentanţii ministerelor de resort şi ceilalţi 
factori de decizie de la nivel guvernamental. 

 
Începând cu ora 12.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

și-a reluat lucrările în plenul comisiei, având pe ordinea de zi proiectele 
care au fost amânate în ședinta precedentă. 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru completarea 
Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice şi pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar – PLx 60/2022, care a fost trimis 
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente. Supuse 
votului, acestea au fost admise. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu  
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul 
comisiei. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea 
unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi 
pentru modificarea unor acte normative – PLx 270/2022 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei 
pentru învățământ. 

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

 
Propunerea legislativă privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale 

şi statutul clerului spitalicesc – Plx 271/2022 a fost amânată, la solicitarea 
domnului deputat Antonio Andruşceac, pentru o ședință ulterioară. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii 
Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul 
străinilor – PLx 279/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

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

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului 

nr.46/2003 – PLx 282/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și 
familie și Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 
  În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la 
acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului 
statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi 
urmaşilor celui decedat – Plx 283/2022 a fost trimisă comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Antonio 
Andrușceac, în calitate de inițiator.  

După încheierea discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 2 
abțineri). 
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Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă – 
PLx 286/2022, a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat 

 
În zilele de 25 și 26 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 23 mai 2022, a lipsit doamna 
deputat Maria-Gabriela Horga (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, Dumitru Coarnă, Ringo Dămureanu, Ion-Alin-Dan Ignat, 
Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan 
Stativă, Raluca Turcan, Oana-Silvia Țoiu. 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Maria-Gabriela Horga a participat domnul deputat Adrian 
Cozma (grup parlamentar PNL).  

 
La lucrările comisiei din ziua de 24 mai 2022, a lipsit doamna 

deputat Maria-Gabriela Horga (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, Dumitru Coarnă, Ringo Dămureanu, Ion-Alin-Dan Ignat, 
Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan 
Stativă, Raluca Turcan, Oana-Silvia Țoiu. 

  
 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
Adrian Solomon     Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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