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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 4 - 7 iulie 2022  

 
 
 În zilele de 4 şi 5 iulie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei din ziua următoare. 

 
În ziua de 6 iulie 2022, începând cu ora 10.00, membrii Comisiei 

pentru muncă și protecție socială au avut o întâlnire de lucru având ca 
temă fondurile de pensii administrate privat. 

La discuţii au participat: 
- dl Dan Armeanu - vicepreşedinte, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară  
- dna Ileana Horvath – director, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 
- dl Radu Crăciun – preşedinte, Asociaţia pentru Pensiile 

Administrate Privat din România. 
 

După finalizarea întâlnirii, membrii comisiei și-au continuat lucrările 
având pe ordinea de zi proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative – PLx 390/2017. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 390/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul lucrărilor a fost prezentat raportul preliminar, de adoptare 
cu amendamente, al Comisiei pentru sănătate și familie. 
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În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei și-au însușit soluția 
adoptată de Comisia pentru sănătate și familie și au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei din vacanța parlamentară. 
 
În ziua de 7 iulie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor aflate pe 
agenda de lucru a comisiei din luna august. 

 
         La lucrările comisiei din ziua de 6 iulie 2022, au fost prezenţi toți 
membrii comisiei, la sediul Camerei Deputaților sau online. 

 
  
PREŞEDINTE,    SECRETAR  
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
 


