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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 12,13 și 14 octombrie 2021  

 
În ziua de 12 octombrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare. 
 
În ziua de 13 octombrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 269/2021 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – PLx 298/2021 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – 
Plx 328/2021 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 
privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanţelor salariale – PLx 348/2021 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la 
art.III alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – PLx 353/2021 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – PLx 359/2021 
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7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – Plx 
199/2021 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată în data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate, ori constituite în prizonieri – Plx 259/2021 

 
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:  
- Dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- Dna Daniela Grigore Gîtman - Secretar de Stat, Ministerul 

Afacerilor Externe 
- Dl Claudiu Răcuci - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
- Dna Florica Cherecheș - președinte, Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
- Dna Elena Cucoș - șef serviciu, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 
- Dna Alina Ardeleanu – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 
- Dna Fabiola Stoi - șef birou, Ministerul Afacerilor Externe 
- Dna Teodora Bărăganu – consilier, Ministerul Finanțelor 
 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea 

art.249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 269/2021, care a 
fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru învățământ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere), respingerea 
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru învățământ, în vederea 
finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – PLx 298/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe fond  atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Amendamentele se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis 
Comisiei pentru sănătate, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – Plx 
328/2021 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât 
și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte 
comisii sesizate pe fond, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale – PLx 348/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbaterea 
fondului. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au adoptat proiectul de lege, 
cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 353/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (7 abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul – PLx 359/2021 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru industrii 
și servicii. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (6 abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
 
În ziua de 14 octombrie 2021,  Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – Plx 285/2021 

2. Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de Urgenţă nr.24 
din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii – Plx 309/2021 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal – PLx 321/2021 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanţei nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor 
acte normative – PLx 387/2021 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea 
asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor 
aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de 
desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi 
pentru abrogarea unor acte normative – PLx 407/2021 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului – PLx 409/2021 

7. Proiect de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare – PLx 425/2021 
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Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
- Dl Terente Ciui - Secretar de Stat, Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului şi Turismului 
- Dl Cătălin Boboc – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- Dna Daniela Nicolescu - Secretar de Stat, Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului şi Turismului 
- Dl Constantin Buchet - președinte, Consiliul Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității 
- Dna Denisa Stoicescu – consilier, Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului şi Turismului 
- Dna Irina Molnar - consilier, Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului şi Turismului 
- Dl Valeriu Roșu - reprezentant Ministerul Apărării Naționale 
- Dl Valentin Minoiu – reprezentant Ministerul Afacerilor Interne. 
 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Plx 
285/2021, care a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională și Comisiei pentru industrii și servicii. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul reprezentanții Ministerului 
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului și ai Ministerului Apărării 
Naționale. 

În urma finalizării dezbaterilor, a fost supusă votului avizarea 
favorabilă a propunerii legislative, înregistrându-se 10 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă şi 9 abţineri. Urmare acestui vot, a fost întocmit un aviz 
negativ asupra propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonaţei de Urgenţă 

nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii – Plx 309/2021 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 
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În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 5 abţineri), avizarea favorabilă a 
propunerii legislative în forma prezentată de iniţiatori.  
 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal – PLx 321/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat faptul că proiectul de lege a fost 
amânat într-o ședință anterioară. În urma discuțiilor, membrii comisiei au 
avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanţei nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte 
normative – PLx 387/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru industrii și 
servicii. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere). 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi 
finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor 
aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de 
desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru 
abrogarea unor acte normative – PLx 407/2021 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru sănătate și familie. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată. 

 
Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului – PLx 409/2021 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei 
pentru învățământ. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (4 abțineri). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa 

de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare – PLx 425/2021 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 
 

La lucrările comisiei din zilele de 13 şi 14 octombrie 2021, din 
totalul de 21 de membri ai comisiei, şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, 
după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar
Prezenţă 

13.10.2021 
Prezenţă 

14.10.2021 

1 
Oana-Silvia Ţoiu  
Preşedinte 

USR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

2 
Csép Éva Andrea                      
Vicepreşedinte 

UDMR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

3 
Cristian-Gabriel Seidler           
Vicepreşedinte 

USR 
Prezent 
online

Prezent 
online 

4 
Adrian Solomon                       
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

5 
Silviu Vexler                            
Vicepreşedinte 

Minorităţile 
naţionale

Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

6 
Eugen Neaţă                             
Secretar 

PSD 
Prezent 
online

Prezent 
online 

7 
Tudor Polak                              
Secretar 

PNL 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

8 Mirela Elena Adomnicăi  PSD 
Prezent 
online

Prezent 
online 

9 Victoria-Violeta Alexandru  PNL 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

10 Antonio Andruşceac  AUR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

11 Monica-Elena Berescu USR 
Prezent 
online

Prezent 
online 

12 Mara-Daniela Calista  PNL 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

13 Valentin-Ilie Făgărăşian  PNL 
Prezent 
online

Prezent 
online 
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14 Alexandru Kocsis-Cristea  PNL Absent Absent 

15 Dumitrina Mitrea  AUR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

16 Daniela Oteşanu  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

17 Nicolae Pavelescu  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

18 Cristina Camelia Rizea  USR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

19 Irinel Ioan Stativă  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

20 Dan Constantin Şlincu  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

21 
Raluca Turcan  
- ministru 

PNL 
Înlocuitor 

prezent 
online

Înlocuitor 
prezent 
online 

 
Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în zilele de 13 şi 14 octombrie 2021, în locul 
doamnei deputat Raluca Turcan a participat la lucrări domnul deputat 
Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL). 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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