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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 6, 7 și 8 septembrie 2022  

 
 
 În ziua de 6 septembrie 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 7 septembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 
privind exercitarea profesiei de bonă – PLx 359/2022 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală – PLx 373/2022 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.335/2013 
privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 
superior – PLx 380/2022 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.74/2022 privind acordarea, unui ajutor financiar 
pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor 
militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de 
legi cu caracter special, în luna iulie 2022 – PLx 422/2022 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale – Plx 316/2022 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale – Plx 319/2022 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în 
Sănătate – PLx 424/2022 

8. Proiect de lege privind Legea Pescuitului şi a protecţiei resursei 
acvatice vii – PLx 429/2022. 

 
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 Marius-Ilie Stanciu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale; 

 dna Dorina Vicol - expert, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. 
 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă – PLx 
359/2022, care a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre.  

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală – PLx 373/2022 a fost amânat la solicitarea membrilor 
comisiei, întrucât este necesară reanalizarea textului și a  
amendamentelor formulate de către ministerul de resort. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 
superior – PLx 380/2022 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru învățământ. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abțineri și un vot împotrivă), adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.74/2022 privind acordarea, unui ajutor financiar 
pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de 
stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter 
special, în luna iulie 2022 – PLx 422/2022 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 
 Membrii comisiei au propus amânarea dezbaterilor, întrucât este 
necesar un punct de vedere din partea ministerului de resort asupra 
amendamentelor formulate. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale – Plx 
316/2022, care a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ și Comisiei 
pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. 
 În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și 3 abțineri), avizarea negativă a 
propunerii legislative. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale – Plx 319/2022 fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat negativ 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 
 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate – PLx 
424/2022 fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru 
sănătate și familie. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 
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 Proiectul de lege privind Legea Pescuitului şi a protecţiei resursei 
acvatice vii – PLx 429/2022 fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 
 
 În ziua de 8 septembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut pe ordinea de zi activitate de documentare şi consultare 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 
 Din totalul de 21 de membri, la lucrările comisiei din ziua de 7 
septembrie 2022, au lipsit următorii deputați: domnul Silviu Vexler 
(grupul Minorităților Naționale), doamna Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), domnul Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL) și 
domnul Ringo Dămureanu (grup parlamentar AUR). 

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, 
Antonio Andruşceac, Monica-Elena Berescu, Dumitru Coarnă, Maria-
Gabriela Horga, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, 
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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