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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 7, 8 și 9 iunie 2022  

 
 
 
În ziua de 7 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru 
modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare – PLx 515/2019. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La începutul dezbaterilor, domnul deputat Adrian Solomon a propus 

suplimentarea ordinii de zi cu Legea pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – 
PLx 457/2019/2021 – trimisă Parlamentului spre reexaminare. Supusă 
votului, ordinea de zi completată a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
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 proiectul de Lege pentru modificarea 
alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare – PLx 515/2019, care a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei 
noastre.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. Acestea se regăsesc în raportul comisiei.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul comisiei. 
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Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului - PLx 457/2019/2021 a fost 
retrimisă de către Preşedintelui României atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități în vederea reexaminării și 
întocmirii unui nou raport. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 3 abţineri), 
acceptarea, în parte, a cererii de reexaminare şi adoptarea Legii cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 
două comisii. 

 
În ziua de 8 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii şi a Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 
– PLx 325/2021 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea 
art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 
acordarea concediilor medicale – PLx 390/2021 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene – PLx 53/2022 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din 
sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea 
alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgenţă – PLx 54/2022 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme 
de compensare pentru consumul de energie electrica şi gaze naturale 
pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” – PLx 75/2022 

6. Proiect de Lege privind modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, 
din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare – PLx 
287/2022 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de 
energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 
2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul energiei – PLx 193/2022. 
 

 Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 
 
 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 Călin Angel - Secretar de Stat, Ministerul Antreprenoriatului și 
Turismului. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi a Legii nr.319/2006 a 
securităţii şi sănătăţii în muncă – PLx 325/2021, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și 
familie. 

În cadrul ședinței au avut loc dezbateri generale, urmând ca 
finalizarea discuțiilor și supunerea la vot să aibă loc într-o ședință 
ulterioară, întrucât a fost solicitat un punct de vedere asupra proiectului 
de lege din partea partenerilor sociali. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale – PLx 
390/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru 
sănătate, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene – PLx 53/2022 a 
fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru antreprenoriat şi turism. 
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În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise.  

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
pentru antreprenoriat şi turism, în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar 
pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru 
modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 
stării de urgenţă – PLx 54/2022 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat şi 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru buget, în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentru consumul de energie electrica şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” – PLx 75/2022 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și 
servicii și Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

La începutul dezbaterilor au fost prezentate rapoartele preliminare, 
de adoptare cu amendamente, ale Comisiei pentru industrii și servicii și 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei și-au însușit soluția 
adoptată de celelalte comisii sesizate pe fond și au hotărât, cu majoritate 
de voturi (2 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
respectiv în forma prezentată de Guvern. 

 
Proiectul de Lege privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 
10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare – PLx 287/2022 
a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru învățământ. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru învățământ, în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa 
de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 
2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul energiei – PLx 193/2022 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, 
Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost 
aprobată, cu unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 9 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 ziua de 7 iunie 2022, au lipsit domnul 
deputat Ringo Dămureanu (grup parlamentar AUR), doamna deputat 
Maria-Gabriela Horga (grup parlamentar PNL) și doamna deputat Oana-
Silvia Țoiu (grup parlamentar USR) - delegaţie. 

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, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, 
Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Raluca Turcan.  

 
 La lucrările comisiei din ziua de 8 iunie 2022, au lipsit domnul 

deputat Ringo Dămureanu (grup parlamentar AUR), doamna deputat 
Maria-Gabriela Horga (grup parlamentar PNL) și doamna deputat Oana-
Silvia Țoiu (grup parlamentar USR) - delegaţie. 

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, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, 
Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Raluca Turcan. 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Oana-Silvia Țoiu a participat domnul deputat Bogdan-
Ionel Rodeanu (grup parlamentar USR). 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR  
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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