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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 15 și 16 septembrie 2021  

 
 
În ziua de 15 septembrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) şi (12) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 
286/2021 

2. Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 294/2021 

3. Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind 
raporturile de muncă – PLx 241/2021 

4. Proiect de Lege privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 – PLx 287/2021 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 – PLx 299/2021 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român 
şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor 
celui decedat – PLx 300/2021. 
 
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 
- dl Marius Bălu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
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 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea 
art.29 alin.(11) şi (12) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice – PLx 286/2021, care a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 
 În cadrul ședinței, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor, pentru a fi discutat împreună cu proiectul de lege pentru 
aprobarea OUG nr.94/2021, aflat în procedură legislativă la Senat. 
Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Proiectul de Lege privind completarea art.109 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 294/2021 a 
fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Acestea se 
regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative privind 
raporturile de muncă – PLx 241/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbaterea fondului.  

În cadrul dezbaterilor s-a precizat faptul că proiectul de lege a fost 
amânat într-o şedinţă anterioară, fiind prezentate mai multe 
amendamente. Supuse votului, amendamentele au fost admise. Acestea 
se regăsesc în raportul comisiei. 
 În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege.  
 
 Proiectul de Lege privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 – PLx 287/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă și Comisiei parlamentare a 
revoluţionarilor din Decembrie 1989.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 – PLx 299/2021 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru tineret și sport. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (o abținere). 
  

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni 
şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea 
unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat – PLx 
300/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 
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 În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 
 
 După finalizarea lucrărilor, domnul deputat Antonio Andrusceac a 
dorit să se consemneze faptul că membrii grupului parlamentar AUR vor 
participa la şedinţele Comisiei pentru muncă și protecție socială, dar nu îşi 
vor exprima votul asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, în semn de 
protest față de faptul că moţiunea de cenzură pe care au depus-o alături 
de grupul parlamentar USR nu a fost supusă votului de către plenul reunit 
al Camerei Deputaților și  Senatului. 
 

În ziua de 16 septembrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut pe ordinea de zi activitate de documentare și consultare. 

 
La lucrările comisiei din zilele de 15 şi 16 septembrie 2021, din 

totalul de 21 membri ai comisiei, şi-au înregistrat prezenţa deputaţii după 
cum urmează: 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar
Prezenţă 

15.09.2021 
Prezenţă 

16.09.2021

1 
Ţoiu Oana-Silvia                      
Preşedinte 

USR 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent la sediul 

CD 

2 
Csép Éva Andrea                      
Vicepreşedinte 

UDMR 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent online 

3 
Seidler Cristian-Gabriel           
Vicepreşedinte 

USR Prezent online Prezent online 

4 
Solomon Adrian                      
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent online 

5 
Vexler Silviu                            
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale 

Prezent online Prezent online 

6 
Neaţă Eugen                             
Secretar 

PSD 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent online 

7 
Polak Tudor                              
Secretar 

PNL 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent online 

8 Adomnicăi Mirela Elena PSD Prezent online Prezent online 

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

10 Andruşceac Antonio AUR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

11 Berescu Monica-Elena  USR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

12 Calista Mara-Daniela PNL 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL Prezent online Prezent online 

14 Kocsis-Cristea Alexandru PNL Prezent online Prezent online 

15 Mitrea Dumitrina AUR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 
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16 Oteşanu Daniela PSD Prezent online Prezent online 

17 Pavelescu Nicolae PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

18 Rizea Cristina Camelia  USR Prezent online Prezent online 

19 Stativă Irinel Ioan PSD Prezent online Prezent online 

20 Şlincu Dan Constantin PSD Prezent online Prezent online 

21 Turcan Raluca - ministru PNL 
Înlocuitor 

prezent online 
Absent 

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

Deputaţilor, republicat, în ziua de 15 septembrie 2021, în locul doamnei 
deputat Raluca Turcan (ministru) 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 

 


		2021-09-22T14:27:27+0300
	Vlădescu Lidia-Ana




