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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 12, 13, 14 și 15 septembrie 2022  

 
 
În ziua de 12 septembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor 
Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ 
de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă 
publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat – PLx 355/2021 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 
123/2021 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război – PLx 347/2021 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor 
publice – PLx 415/2021 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, 
Chile, la 26 februarie 2021 – PLx 449/2022 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale 1/2011 – PLx 343/2022 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.213 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 344/2022 
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8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ – Plx 391/2022 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 417/2022. 

 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; 

- dl Ionel-Florian Lixandru - Secretar de Stat, Ministerul Educației; 
- dl Raed Arafat - Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne; 
- dna Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale; 
- dl Florin Bucur - șef birou, Ministerul Apărării Naționale; 
- dna Monica Mateescu - consilier, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea 
aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului 
profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură 
asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat – PLx 
355/2021. S-a precizat că acesta a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul discuţiilor, au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 
invitaţii.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, 
urmând ca raportul preliminar să fie transmis Comisiei pentru sănătate în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
 
 
 



 
3/5

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 123/2021 a 
fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente, care, în 
urma votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc în raportul preliminar 
întocmit şi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în vederea 
finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război – PLx 347/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 

În cadrul discuțiilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de adoptare a 
proiectului de lege cu amendamente.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat şi 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice 
– PLx 415/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, 
la 26 februarie 2021 – PLx 449/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbaterea fondului. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Guvern. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale 1/2011 – PLx 343/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învățământ. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul 
de lege, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.213 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 344/2022 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă și 3 
abțineri). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – Plx 
391/2022 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus avizarea negativă a 
propunerii legislative, înregistrându-se 6 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 
și 2 abțineri. Urmare acestui rezultat, s-a întocmit un aviz favorabil asupra 
propunerii legislative, înregistrându-se 7 voturi pentru şi 6 voturi 
împotrivă. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 417/2022 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ. 

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus avizarea favorabilă a 
propunerii legislative, înregistrându-se 3 voturi pentru, 6 voturi împotrivă 
și 2 abțineri. Urmare acestui rezultat, s-a întocmit un aviz negativ asupra 
propunerii legislative. 
 

În ziua de 13 septembrie 2022, începând cu ora 10.00, a avut loc 
Conferinţa Întreprinderilor Sociale de Inserţie din România cu tema  
„Integrarea pe piața muncii a lucrătorilor defavorizați prin economia 
socială - politici și practici europene”. Evenimentul a fost organizat de  
Reţeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserţie (RISE) în 
parteneriat cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
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În zilele de 14 și 15 septembrie 2022, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 
         La lucrările comisiei din ziua de 12 septembrie 2022, au lipsit 
următorii deputați: Monica-Elena Berescu, Oana-Silvia Țoiu (grup 
parlamentar USR), Mara-Daniela Calista, Maria-Gabriela Horga (grup 
parlamentar PNL), Ringo Dămureanu (grup parlamentar AUR). 

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, Dumitru Coarnă, Ion-Alin-Dan 
Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, 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 Ringo Rămureanu a participat domnul deputat Alin Ilie 
Coleșa (grup parlamentar AUR), iar în locul doamnei deputat Oana-Silvia 
Țoiu a participat domnul deputat Marius-Andrei Miftode (grup parlamentar 
USR). 

 
 
  
PREŞEDINTE,    SECRETAR  
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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