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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 20, 21, 22 şi 23 iunie 2022  

 
 
În ziua de 20 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 
402/2021 

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

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.219/2015 privind economia socială – PLx 230/2022 

4. Proiect de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de 
servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – PLx 350/2022 

5. Proiect de Lege privind cerinţele de accesibilitate aplicabile 
produselor şi serviciilor – PLx 352/2022 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254 
din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal – Plx 357/2022 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar – Plx 358/2022 
 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La începutul lucrărilor, domnul președinte Adrian Solomon a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 
- 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 

- Proiect de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în 
registrul comerţului – PLx 133/2022. 

 
Supusă votului, ordinea de zi suplimentată 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 art.6 
din Legea nr.219/2015 privind economia socială – PLx 78/2022 și 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind 
economia socială – PLx 230/2022, care au fost trimise spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și servicii și 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. Acestea au fost 
discutate împreună, întrucât au același obiect de reglementare. 

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

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au unanimitate de 
voturi, aprobarea cu amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 
230/2022 şi respingerea proiectului de lege cu nr. PLx 78/2022. 
Amendamentele se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis 
celorlalte comisii sesizate pe fond în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședințele următoare ale comisiei. 
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În ziua de 21 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi 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.  

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Proiectul de lege 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 și 
privatizare. 
 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 au fost prezentate rapoartele preliminare 
transmise de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia 
pentru politică economică, reformă și privatizare. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comun. 

 
În ziua de 22 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

și-a reluat lucrările având pe ordinea de proiectele amânate din ședința 
din 20 iunie 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 Cristian Vasilcoiu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale; 

- dna Valentina Robu – secretar general, Casa Națională de Pensii 
Publice; 

- dna Claudia Roșianu – consilier juridic, Ministerul Justiției. 
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 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 
art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar – Plx 358/2022, care a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice şi 
Comisiei pentru sănătate și familie. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și 2 abțineri), avizarea favorabilă a propunerii 
legislative. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal – Plx 357/2022 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat negativ 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 
  

Proiectul de Lege privind cerinţele de accesibilitate aplicabile 
produselor şi serviciilor – PLx 352/2022 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
industrii și servicii și Comisiei pentru antreprenoriat și turism. 
 În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 
 
 Proiectul de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de 
servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – PLx 350/2022 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 
 
 Au fost reluate dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 
registrul comerţului şi pentru modificarea si completarea altor acte 
normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului – PLx 
133/2022, care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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 În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente, iar membrii 
comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor pentru şedinţa următoare a 
comisiei, în scopul analizării acestora. 
 Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 

În ziua de 23 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a reluat dezbaterile asupra proiectului de Lege privind registrul 
comerţului şi pentru modificarea si completarea altor acte normative cu 
incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului – PLx 133/2022, care 
a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului 
de lege. Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
         La lucrările comisiei din ziua de 20 iunie 2022, au lipsit următorii 
deputaţi: Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), Antonio 
Andruşceac (grup parlamentar AUR), Monica-Elena Berescu (grup 
parlamentar USR), Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL) și Oana-
Silvia Țoiu (grup parlamentar USR). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Silviu Vexler - vicepreşedinţi, Tudor Polak, 
Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela-Elena Adomnicăi, Mara-Daniela 
Calista, Dumitru Coarnă, Ringo Dămureanu, Maria-Gabriela Horga, Ion-
Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Irinel Ioan Stativă, 
Raluca Turcan. 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Cristian-Gabriel Seidler a participat la lucrări domnul 
deputat Radu Molnar (grup parlamentar USR), în locul domnului deputat 
Antonio Andruşceac a participat domnul deputat Ciprian Titi Stoica (grup 
parlamentar AUR), iar în locul doamnei deputat Oana-Silvia Țoiu a 
participat domnul deputat Daniel Blaga (grup parlamentar USR). 

 
  La lucrările comisiei din ziua de 21 iunie 2022, au lipsit următorii 

deputaţi: Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor naţionale), 
Antonio Andruşceac (grup parlamentar AUR), Monica-Elena Berescu (grup 
parlamentar USR), Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL) și Oana-
Silvia Țoiu (grup parlamentar USR). 
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Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler - vicepreşedinţi, 
Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela-Elena Adomnicăi, 
Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Ringo Dămureanu, Maria-Gabriela 
Horga, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Irinel Ioan 
Stativă, Raluca Turcan. 

 
La lucrările comisiei din ziua de 22 iunie 2022, au lipsit următorii 

deputaţi: Antonio Andruşceac (grup parlamentar AUR), Silviu Vexler (grup 
parlamentar al Minorităţilor naţionale), Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR), Monica-Elena Berescu (grup parlamentar USR), 
Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL) și Oana-Silvia Țoiu (grup 
parlamentar USR). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă - vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-
Constantin Şlincu - secretari, Mirela-Elena Adomnicăi, Mara-Daniela 
Calista, Dumitru Coarnă, Ringo Dămureanu, Maria-Gabriela Horga, Ion-
Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, 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 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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