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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 30 - 31 mai şi 2 iunie 2022  

 
 
În ziua de 30 mai 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind 

exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor 
sume reprezentând venituri de natură salarială – PLx 
606/2020/2022 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.114/1996 privind locuinţele – Plx 310/2022. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
Domnia sa a propus suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice – PLx 21/2022, precum 
şi dezbaterea acestuia în şedinţa comisiei din 31 mai 2021. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate de membrii comisiei. 
 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc – Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 
 

Dezbaterile au început cu Legea pentru modificarea Legii nr.78/2018 
privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor 
sume reprezentând venituri de natură salarială – PLx 606/2020/2022.  
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În cadrul discuțiilor a fost prezentată cererea de reexaminare 
formulată în conformitate cu art.77 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată. În urma reanalizării textului legii în raport cu obiecţiile 
formulate în cererea de reexaminare, membrii comisiei au acceptat, în 
parte, obiecţiile formulate de Preşedintele României.  

Astfel, în temeiul art.140 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (trei abţineri), adoptarea Legii 
cu modificări şi completări, în sensul cerut de Preşedinte în cererea de 
reexaminare. Amendamentele sunt redate în raportul comisiei. 

 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.114/1996 privind locuinţele – Plx 310/2022 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități. 
 În cadrul discuțiilor, inițiatorii au prezentat obiectul de reglementare 
al propunerii legislative. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au propus amânarea 
propunerii legislative, întrucât este necesară reanalizarea textului și a 
impactului măsurilor propuse. Supusă votului, propunerea de amânare a 
fost aprobată de către membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 
 

În ziua de 31 mai 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – PLx 21/2022. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc – Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
În cadrul discuțiilor s-a precizat că proiectul de Lege a fost trimis 

comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. De asemenea, au fost 
prezentate amendamente, care, supuse votului, au fost fie admise, fie 
respinse. Acestea se regăsesc în raportul comisiei.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abțineri), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
În ziua de 2 iunie 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 zilele de 30 și 31 mai 2022, au lipsit 
domnul deputat Tudor Polak (grup parlamentar PNL), domnul deputat  
Antonio Andruşceac (grup parlamentar AUR), doamna deputat Maria-
Gabriela Horga (grup parlamentar PNL) și doamna deputat Raluca Turcan 
(grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler, Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Dan-Constantin Şlincu - secretar, Mirela-Elena Adomnicăi, 
Monica-Elena Berescu, Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Ringo 
Dămureanu, Ion-Alin-Dan Ignat, 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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