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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 27, 28, 29 şi 30 iunie 2022  

 
 
În ziua de 27 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale 
funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene – PLx 413/2021 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, precum şi pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – PLx 113/2022 

3. Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale – PLx 
199/2022 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români 
în străinătate – Plx 378/2022 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind 
Codul fiscal nr.227/2015 – PLx 381/2022 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate 
sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice – 
PLx 384/2022 

7. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109 din 30 
noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr.883 din 14 
decembrie 2011 – Plx 390/2022 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La începutul ședintei, domnul președinte Adrian Solomon a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea 
art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat – PLx 190/2022. Supusă votului, ordinea de zi completată a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea 
art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat – PLx 190/2022, care a fost retrimis comisiei noastre de către 
plenul Camerei Deputaților în vederea reexaminării și întocmirii unui nou 
raport. 
 În urma reluării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei anterioare, de adoptare a 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale 
funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene – PLx 413/2021 a fost retrimis 
comisiei noastre de către plenul Camerei Deputaților în vederea 
reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

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

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (7 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul de înlocuire al comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum 
şi pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii – PLx 113/2022. 

În cadrul lucrărilor au avut loc dezbateri generale, urmând ca 
finalizarea discuțiilor și votul asupra proiectului de lege să aibă loc în 
ședința ulterioară a comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale – PLx 

199/2022 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, de adoptare 
a proiectului de lege în forma prezentată de Senat, transmis de către 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată 
de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și au hotărât, cu majoritate de 
voturi (4 abțineri), întocmirea raportului comun, de adoptare a proiectului 
de lege în forma prezentată de Senat. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate – Plx 378/2022 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională și Comisiei pentru politică externă. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind 

Codul fiscal nr.227/2015 – PLx 381/2022 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2021 

privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi 
diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice – PLx 384/2022 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru sănătate și familie.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr.109 din 30 

noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.883 din 14 decembrie 2011 – 
Plx 390/2022 a fost trimisă 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 discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 

 
În ziua de 28 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a defăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru 
completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea art.4 
alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – PLx 
113/2022.  

 
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 juridice, de disciplină și imunități. 
Au fost reluate dezbaterile asupra proiectului de lege, fiind 

prezentate amendamente, care, supuse votului, au fost admise. 
 
 



 
4/5

În urma finalizării discuțiilor, 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 
juridice în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
În ziua de 29 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra 
înregistrării în registrul comerţului – PLx 133/2022 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul transporturilor rutiere – PLx 125/2022. 

 
 Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 
 
 Au fost reluate dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 
registrul comerţului şi pentru modificarea şi 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 cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamentele suplimentare 
transmise de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi printr-un 
raport preliminar. Supuse votului, amendamentele au fost admise. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente şi 
întocmirea raportului comun. Acesta cuprinde toate amendamentele 
admise şi respinse. 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul transporturilor rutiere – PLx 125/2022 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și 
servicii și Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat şi transmiterea unui raport preliminar către celelalte comisii 
sesizate cu dezbaterea fondului. 
 
 Începând cu ora 14.00, membrii Comisiei pentru muncă și protecție 
socială au avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții confederațiilor 
sindicale și patronale referitoare la propunerea legislativă privind dialogul 
social – Plx 715/2018. 
  La finalul discuțiilor, părțile au convenit ca propunerile și 
observaţiile asupra textului adoptat de comisie să fie transmise la 
secretariatul comisiei în scopul analizării acestora pe perioada vacanței 
parlamentare. 
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În ziua de 30 iunie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei din perioada vacanței parlamentare. 

 
        La lucrările comisiei din zilele de 27, 28, 29 şi 30 iunie 2022, au 
fost prezenţi, fizic sau online, toţi membrii comisiei: 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, Maria-Gabriela Horga, 
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 

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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