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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrării Comisiei din 17, 18, 19 și 20 octombrie 2022  

 
În ziua de 17 octombrie 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 18 octombrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată – PLx 
441/2019 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate – PLx 590/2019 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat – PLx 572/2022 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea 
infrastructurii de management integrat al deşeurilor, proiectele 
privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc şi proiectele 
privind investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri 
externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative – PLx 575/2022 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la 
condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc 
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de excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin 
intermediul unei impozitări durabile a clădirilor – Plx 581/2022 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 584/2022 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii 
de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, 
prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată 
de o politică de coeziune socială – Plx 586/2022 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a 
reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine – 
PLx 589/2022 

9. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – PLx 
600/2022 

10.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – PLx 603/2022 

11.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare – Plx 606/2022 
 

Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Éva-Andrea 
Csép, vicepreşedintele comisiei. 
 

La începutul lucrărilor, doamna deputat Oana-Silvia Țoiu a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 362/2022. Supusă 
votului, propunerea de suplimentare a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
 

La dezbateri au participat în calitate de  invitați: 
- Dl. Bogdan Paraschiv - Subsecretar de Stat, Ministerul Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse 
- Dl. Florian Lixandru - Secretar de Stat, Ministerul Educației 
- Dl. Lucian-Ioan Rus - Secretar de Stat, Ministerul 

Antreprenoriatului și Turismului 
- Dna. Cătălina Șuța - Șef serviciu, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 
- Dl. Sorin Solomon - Director, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 
 

Lucrările au început cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată – PLx 441/2019 care a fost trimis comisie noastre și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități pentru dezbaterea fondului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se 



 
3/6

regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate – PLx 590/2019 a fost trimis comisie noastre și Comisiei pentru 
sănătate și familie pentru dezbaterea fondului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru sănătate și 
familie, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat – PLx 572/2022 a fost trimis 
comisiei noastre spre avizare. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de 
management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea 
sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri 
spitaliceşti, finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative – PLx 575/2022 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare. 

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

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiţii 
de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune 
socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei 
impozitări durabile a clădirilor – Plx 581/2022 a fost trimisă comisie 
noastre pentru avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative, membrii 
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (5 abțineri), avizarea 
favorabilă. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 584/2022 a fost 
trimisă comisie noastre spre avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative, membrii 
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (3 împotrivă), avizarea 
negativă. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de trai şi 
activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul 
unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune 
socială – Plx 586/2022 a fost trimisă comisiei noastre spre avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative, membrii 
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și 3 
abțineri), avizarea favorabilă. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a 
reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine – PLx 
589/2022 a fost trimis comisie noastre spre avizare. 

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

 
Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – PLx 600/2022 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii 
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (4 impotrivă), avizarea 
favorabilă. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – PLx 603/2022 a fost 
trimis comisiei noastre spre avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii 
comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi (4 impotrivă), avizarea 
negativă. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare – 
Plx 606/2022 a fost trimisă comisiei noastre spre avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative, membrii 
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și 2 
abțineri), avizarea negativă. 

 
În ziua de 19 octombrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare 
şi pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – PLx 302/2019. 
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Supusă votului, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Éva-Andrea 

Csép, vicepreşedintele comisiei. 
 
Lucrările au început cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor 
facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice – PLx 302/2019 care a fost trimis comisie 
noastre, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pentru 
dezbaterea fondului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea raportului preliminar cu amendamente.  
 

În ziua de 20 octombrie 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 18 octombrie 2022 au lipsit 
următorii deputaţi: Adrian Solomon (delegație), Neață Eugen (delegație), 
Marius Constantin Budăi (ministru)-(grup parlamentar PSD), Silviu Vexler 
(grup parlamentar al Minorităților naționale), Maria-Gabriela Horga și 
Turcan Raluca (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Andrea Éva Csép, Cristian-
Gabriel Seidler, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela 
Elena Adomnicăi, Antonio Andrușceac, Monica-Elena Berescu, Mara-
Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Dămureanu Ringo, Ion-Alin-Dan Ignat, 
Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan 
Stativă, Oana-Silvia Țoiu. 

 
La lucrările comisiei din ziua de 19 octombrie 2022 au lipsit 

următorii deputaţi: Adrian Solomon (delegație), Neață Eugen (delegație), 
Marius Constantin Budăi (ministru)-(grup parlamentar PSD), Silviu Vexler 
(grup parlamentar al Minorităților naționale), Dămureanu Ringo (grup 
parlamentar AUR), Maria-Gabriela Horga şi Turcan Raluca (grup 
parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Andrea Éva Csép, Cristian-
Gabriel Seidler, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela 
Elena Adomnicăi, Antonio Andrușceac, Monica-Elena Berescu, Mara-
Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, 
Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Oana-Silvia 
Țoiu. 



 
6/6

Conform prevederilor art. 54 alin.6 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în ziua de 
19 octombrie 2022, în locul domnului deputat Adrian Solomon a participat 
la lucrările comisiei domnul deputat Popică Eduard-Andrei (grup 
parlamentar PSD), iar în locul domnului deputat Neață Eugen a participat 
la lucrările comisiei domnul deputat Georgescu Nicolae (grup parlamentar 
PSD). 

 
 
 VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR 

Éva-Andrea Csép   Dan-Constantin Șlincu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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