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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrării Comisiei din 22, 23 şi 24 martie 2022  

 
 
În ziua de 22 martie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 46/2022 
2. Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 580/2021 

3. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
- PLx 457/2019 

4. Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrative - Plx 92/2022 

5. Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind 
gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră - PLx 
96/2022 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei 
nr.114/1996 - PLx 109/2022. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat în calitate de  invitați: 
- dl Florian Lixandru - Secretar de Stat, Ministerul Educației 
- dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale; 
- dna Doina Pârcălabu - Secretar de Stat, Ministerul Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse; 
- dna Elena Tudor - Președinte, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. 
 

În deschiderea lucrărilor domnul președinte Adrian Solomon a 
propus membrilor comisiei suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de 
lege, respectiv: 

- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor 
reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu 
privire la măsuri fiscal-bugetare - PLx 484/2019  

- Proiect de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului 
casnic – PLx 130/2022. 

 
Propunerile au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

 
Lucrările au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

art.44 alin.(9) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 - PLx 46/2022, 
care a fost trimisă, pentru dezbaterea fondului, comisiei noastre și 
Comisiei pentru învățământ. 

În cadrul discuțiilor s-a precizat că Ministerul Educației nu susține 
adoptarea întrucât introduce o serie de măsuri discriminatorii și contravine 
Cadrului Național al Calificărilor. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii 
comisiei au hotărât respingerea acestuia, cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotrivă și 1 abținere), urmând să se întocmească un raport preliminar 
ce va fi transmis Comisiei pentru învățământ în vederea finalizării 
dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri - PLx 580/2021 a fost prezentat de către doamna 
deputat Csèp Èva-Andrea, în calitate de inițiator. 
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În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat.  

 
Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - PLx 
457/2019 a fost trimisă comisiei noastre și Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități pentru dezbaterea fondului. 

În cadrul discuțiilor doamna Doina Pârcălabu, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a arătat că 
ministerul susține forma propusă în forma inițială.  

În urma dezbaterilor, în temeiul art.140 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
membrii comisiei au respins solicitările formulate de Preşedintele României 
în cererea de reexaminare şi au hotărât adoptarea legii în forma adoptată 
iniţial de Parlament, cu unanimitate de voturi. Raportul preliminar va fi 
transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea finalizării 
dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Şedința Comisiei pentru muncă și protecție socială s-a reluat 

începând cu ora 14.30.  
Discuţiile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a 
unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu 
privire la măsuri fiscal-bugetare - PLx 484/2019. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că acesta a fost trimis pentru 
dezbaterea fondului comisiei noastre, Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamentele de tehnică 
legislativă, iar în urma analizării lor membrii comisiei au hotărât adoptarea 
acestora şi a proiectului de Lege, cu unanimitate de voturi, urmând să se 
întocmească un raport preliminar ce va fi transmis Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisiei pentru sănătate și familie în vederea finalizării 
dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 
 

Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului 
casnic – PL-x 130/2022 a fost trimis comisiei noastre cât și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități pentru dezbaterea fondului. 
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În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor în scopul analizării 
amendamentelor prezentate. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ - PLx 
92/2022 a fost trimis pentru avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a propunerii legistive. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind 
gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră - PLx 96/2022 a 
fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de 
Senat. 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei 
nr.114/1996 - PLx 109/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de 
Senat. 

 
În zilele de 23 şi 24 martie 2022, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a avut activitate de documentare şi consultare. 
 

         La lucrările comisiei din ziua de 22 martie 2022, au fost prezenţi 
toţi membrii comisiei, după cum urmează: 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, Maria-Gabriela Horga, Dumitrina Mitrea, Daniela Oteşanu, 
Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Raluca Turcan, 
Oana-Silvia Țoiu. 
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Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, între 
orele 14.30 – 16.00 în locul domnului deputat Silviu Vexler a participat la 
lucrări domnul deputat Longher Ghervazen (grup parlamentar al 
Minorităţilor naţionale), iar în locul doamnei deputat Maria-Gabriela Horga 
au participat, între orele 11.30-12.00, domnul deputat Cozma Adrian-
Felician (grup parlamentar PNL), respectiv între orele 14.30-16.00, 
domnul deputat Ion-Alin-Dan Ignat (grup parlamentar PNL). 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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