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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 29, 30 și 31 august 2022  

 
 

 În zilele de 29 și 30 august 2022, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 
În ziua de 31 august 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
PLx 252/2019 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 64/2022 

3. 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 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al 
art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii – Plx 303/2022 

5. Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate – Plx 249/2022 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi 
pentru modificarea art.3 alin.(21) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative – PLx 321/2022 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război – PLx 
235/2022 
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Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

 
Supusă votului, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
 
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 Peter Janos Makkai – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

- Dl Bogdan-Florin Paraschiv – Subsecretar de Stat, Ministerul 
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 

- Dl Eduard Bachide – Secretar de Stat, Ministerul Apărării 
Naționale. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – PLx 252/2019, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 
 În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat un punct de 
vedere de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale asupra 
amendamentelor formulate, urmând ca finalizarea dezbaterilor și votul 
asupra proiectului de lege să aibă loc într-o ședință ulterioară. 

 
Proiectul  de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 64/2022 a fost 
trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.  

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, întrucât este necesară 
reanalizarea textului de către ministerul de resort. Propunerea de 
amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
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.  

Având în vedere forma diferită adoptată de cele două comisii, 
respectiv respingerea proiectului de lege de către Comisia pentru muncă şi 
adoptarea cu amendamente de către Comisia pentru învăţământ, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de 
lege pentru o ședință ulterioară, întrucât este necesară reanalizarea 
textului şi a amendamentelor propuse. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al 
art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii – Plx 303/2022 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru dezbaterea fondului.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (4 voturi împotrivă și 2 abțineri), adoptarea cu amendamente a 
propunerii legislative, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din 

Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate – Plx 249/2022 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În cadrul ședinței a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, de adoptare a iniţiativei legislative cu 
amendamente. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei. 
 

         Din totalul de 21 de membri ai comisiei, la lucrările din ziua de 31 
august 2022, a lipsit doamna deputat Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL). 

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, 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 
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