
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  
 

1/4

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 14, 15 și 16 iunie 2022  

 
 
În ziua de 14 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 320/2022 
2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate 
României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 323/2022 

3. Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului 
Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul 
Crizelor şi Răspuns la Dezastre – PLx 326/2022 

4. Proiect de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile şi completarea articolului 40 din 
Legea nr.287/2009 privind Codul civil – PLx 327/2022 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic – Plx 329/2022 

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale 
– PLx 330/2022 

7. Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 339/2022 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La începutul ședinței, domnul vicepreședinte Silviu Vexler a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu propunerea legislativă privind completarea 
şi modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri – Plx 207/2019.  

Supusă votului, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  

 
Lucrările au început cu propunerea legislativă privind completarea şi 

modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri – Plx 207/2019, care a fost trimisă comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au horărât, cu majoritate de 
voturi (un parlamentar prezent, care nu şi-a exprimat votul), adoptarea cu 
amendamente a propunerii legislative, care se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 320/2022, care a 
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru învățământ. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de 
implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul 
pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative – PLx 323/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru industrii 
și servicii, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 
politică economică, reformă și privatizare. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind participarea personalului Ministerului 

Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi 
Răspuns la Dezastre – PLx 326/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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Proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile şi completarea articolului 40 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil – PLx 327/2022 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea 

nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 
– Plx 329/2022 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale – PLx 
330/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare. 

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

 
Proiectul de Lege privind zonele metropolitane, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 339/2022  
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

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

 
În zilele de 15 şi 16 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 14 iunie 2022, au lipsit doamna 
deputat Monica-Elena Berescu (grup parlamentar USR), doamna deputat 
Maria-Gabriela Horga (grup parlamentar PNL), doamna deputat Raluca 
Turcan (grup parlamentar PNL) și doamna deputat Oana-Silvia Țoiu (grup 
parlamentar USR). 

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, Mara-Daniela Calista, Dumitru 
Coarnă, Ringo Dămureanu, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae 
Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă. 
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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 la lucrări domnul deputat 
Marius-Andrei Miftode (grup parlamentar USR). 

 
 
  
PREŞEDINTE,    SECRETAR  
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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