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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 22, 23 și 24 februarie 2022  

 
 

 În ziua de 22 februarie 2022, începând cu ora 13.00 a avut loc o 
dezbatere publică cu tema „Radiografia dialogului social şi a negocierilor 
colective în România” - studiu realizat de către Blocul Naţional Sindical în 
parteneriat cu Inspecţia Muncii. La această dezbatere au participat 
membrii comisiei împreună cu reprezentanții confederațiilor sindicale și 
patronale reprezentative la nivel naţional. 

 
Începând cu ora 14.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a continuat lucrările, având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite 
părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii 
coronavirusului SARS-COV-2 – PLx 542/2021 

2. Proiect de Lege pentru completarea art. 5 din Decretul-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 32/2022 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative – PLx 484/2021 

4. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – 
PLx 457/2019 
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5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare – PLx 492/2021 

6. Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative – PLx 583/2021 

7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – PLx 7/2022 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 
prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PLx 42/2022. 
 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat în calitate de  invitați: 
- dna Larisa Otilia Papp – inspector, Inspecția Muncii; 
- dl chestor Valentin Minoiu – director general, Ministerul Afacerilor 

Interne. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor 
zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul 
răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 – PLx 542/2021, care a fost trimis 
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisiei pentru învățământ. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 
adoptare cu amendamente al Comisiei pentru învățământ. 

În cursul discuțiilor au fost formulate și prezentate şi alte 
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. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar transmis celorlalte comisii 
sesizate pe fond, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 
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Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Decretul-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 
32/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

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. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative – PLx 
484/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 
adoptare în forma prezentată de Senat al Comisiei pentru sănătate. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (trei abțineri), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul preliminar transmis 
Comisiei pentru sănătate și familie, în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 

 
 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 457/2019 a fost 
retrimisă de către Președintele României atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea reexaminării și 
întocmirii unui nou raport. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare – PLx 492/2021 a fost trimis comisiei 
noastre pentru dezbaterea fondului. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative – PLx 583/2021 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

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. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei pentru buget, 
în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice – PLx 7/2022 fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbaterea fondului. În cadrul discuțiilor, au fost prezentate 
amendamente, care, supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (3 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 
de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PLx 
42/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 

 
În ziua de 23 februarie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege 
privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada 
stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată – PLx 59/2022, 
care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care, supuse 
votului, au fost fie admise, fie respinse. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar transmis celorlalte două comisii sesizate în 
fond, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
În ziua de 24 februarie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare. 
 

         La lucrările comisiei din zilele de 22 şi 23 februarie 2022, din 
totalul de 20 de membri ai comisiei, au fost prezenți 19 deputaţi, lipsind 
doamna deputat Raluca Turcan (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, Mara-
Daniela Calista, Valentin-Ilie Făgărăşian, Dumitrina Mitrea, Daniela 
Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Cristina Camelia Rizea, 
Irinel Ioan Stativă, Oana-Silvia Țoiu. 
 
 
 

   
PREŞEDINTE,    SECRETAR 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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