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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 19 și 21 octombrie 2021 

 
 
În data de 19 octombrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat activitatea în comun cu Comisia pentru egalitatea 
de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi ale Senatului,  

Cele patru comisii s-au întrunit în şedinţă comună în conformitate cu 
prevederile art. 88 alin.(2) din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru audierea doamnei Oana Silvia 
Țoiu, candidat la funcţia de ministru al muncii şi protecţiei sociale. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul senator Ștefan Pălărie, 

preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a 
Senatului. 

 
Doamna Oana Silvia Țoiu, în calitate de candidat la funcţia de 

ministru al muncii şi protecţiei sociale, a prezentat programul de 
guvernare al ministerului, referindu-se la câteva măsuri cuprinse în 
acesta: 

1. Creșterea valorii adăugate a muncii prin formarea și creșterea 
competentelor resurselor umane 
- Pregătirea competențelor pentru industriile viitorului 
- Prioritate pentru întreprinderile sociale de inserție pentru accesul la 

stimulentele pentru angajarea persoanelor vulnerabile și 
debirocratizarea acestora 

- Reformarea programului „A doua șansă”, de la program anual seral la 
programe bazate pe credite luate în ritmul și în intervalele de timp 
potrivite beneficiarilor, cu componente de practică, de acces online și 
de acompaniere în învățare. 

- Servicii și infrastructură socială care să elibereze persoane din roluri de 
îngrijire și asistență familială (pentru copii, vârstnici și persoane cu 
dizabilități cu autonomie redusă) pentru piața muncii flexibilă. 
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2. Scăderea poverii fiscale pe muncă (proiect pilot zero taxe pe 
salariul minim) și mecanism predictibil de actualizare anuală a salariului 
minim pe economie 

3. Flexi-muncă și sprijin pentru munca în pandemie - adaptarea 
programului de lucru, partajarea locului de muncă, comprimarea 
săptămânii de muncă, împărțirea atribuțiilor între mai multe persoane, 
continuarea schemei Kurzarbeit. 

4. Linie dedicată de asistență în pandemie pentru angajatori și 
angajați 

5. Protecție socială și muncă legală în domeniul serviciilor - 
finalizarea unui cadru legal simplificat în domeniul serviciilor, prin 
acordarea de tichete de muncă pentru lucrătorii sezonieri, zilieri, 
personalul de menaj și îngrijire și bone.  

6. Actualizarea legii dialogului social și redefinirea sectoarelor 
economice pentru a facilita posibilitatea negocierilor colective, digitalizarea 
și transparentizarea dosarelor de reprezentativitate pentru partenerii 
sociali, întâlniri lunare ale Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social 
și invitarea partenerilor sociali, cu rol consultativ, în ședințele CNSU. 

7. Pachet de debirocratizare pentru angajatori - un nou Revisal 
avansat, interconectat cu alte baze de date publice, capabilă să 
urmărească traseul profesional al absolvenților instituțiilor de învățământ 
și competențele dobândite prin formare, la care să aibă acces individual 
orice cetățean pentru a verifica contractele sale de muncă, precum și plata 
contribuțiilor de către angajatori. 

8. Desființarea pensiilor speciale - revizuirea pensiilor speciale 
pentru a le alinia la principiul contributivității, fără să existe categorii 
profesionale exceptate de la acest principiu. 
- Măsuri de reducere a decalajului dintre vârsta medie efectivă de 

pensionare și vârsta nominală de pensionare pentru a încuraja 
vechimea în muncă. 

- Oprirea fenomenului pensiilor mai mari decât salariile aceleiași 
persoane. 

9. Recalcularea pensiilor pentru eliminarea inechităților și 
sustenabilitatea fondului de pensii 
- O creștere mai accelerată a pensiilor mici prin introducerea unor 

metode alternative la creșterea punctului de pensie (ex: a 13-a pensie, 
plafonată la valoarea pensiei medii) proporțional cu perioada de 
contribuție. 

- Creșterea anuală a contribuției la Pilonul II și legislație pentru 
distribuirea fondurilor către beneficiari. 

- Creșterea plafonului deductibil de contribuții opționale la Pilonul III prin 
raportarea la salariul mediu brut. 

- Vouchere pentru medicamente și hrană pentru beneficiarii de pensie 
minimă. 

- Redevențele din exploatarea gazelor din Marea Neagră pentru 
echilibrarea pensiilor - crearea Pilonului Offshore pentru toți angajații 
(pe modelul Pilonului 2). 
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10. Garanția pentru un viitor mai bun al copiilor - asigurarea 
accesului la educație, sănătate, siguranță, nutriție corespunzătoare și 
locuire decentă pentru copii, în special pentru cei din categoriile 
vulnerabile; alocarea a minimum 5% din cadrul ESF+ 2021-2027. 

11. Infrastructură socială pentru familii: 
- Revizuirea legii locuirii sociale și transparentizarea alocării locuinţelor 

sociale,  construirea de locuințe pentru tineri din comunități și pentru 
grupurile vulnerabile.  

- O rețea de centre de zi cu 150 de servicii comunitare pentru copiii în 
situații de risc și menținerea a 4.500 de copii în familie, continuarea 
reformei de dezinstituționalizare și creșterea numărului de adopții și 
scurtarea timpului petrecut de copii în sistemul de protecție.  

- Pachete dedicate de sprijin pentru acces la educație, integrare în 
muncă și acces la justiție pentru mamele minore, familii 
monoparentale. 

12. Sprijin și creșterea autonomiei și participării la viața comunității 
a persoanelor cu dizabilități 
- Fonduri dedicate pentru accesibilizare, dispozitive/tehnologii asistive și 

centre respiro; înființarea și dotarea a 150 de servicii comunitare 
pentru persoanele cu dizabilități pentru 1.600 de persoane cu 
dizabilități.  

- Reintegrarea în locuințe protejate și în comunitate a persoanelor cu 
dizabilități din centrele mastodont, care se vor închide, și modernizarea 
a 50 de servicii comunitare pentru persoane cu dizabilități. 

13. Reforma venitului minim de incluziune. 
14. Bunicii comunității. Îngrijirea vârstnicilor. 

- Încurajarea îngrijirii la domiciliu, prin mecanisme de decontare și 
sprijinirea creșterii duratei de viață sănătoasă și a autonomiei (prin 
programe de prevenție și acces la timp la medicamente).  

- Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru 
persoanele în vârstă, 71 de centre de servicii de zi, care vor oferi 
asistență socială și servicii de reabilitare, iar fiecare va avea cel puțin o 
echipă mobilă de furnizori de servicii pentru persoanele în vârstă care 
nu se pot deplasa. 

15. Instituții și servicii care sprijină cu adevărat eforturile pentru 
protecția victimelor violenței domestice (brățările electronice și 
adăposturi), combaterea traficului de persoane, dezinstituționalizare, 
extinderea numărului de comunități cu servicii comunitare integrate. 

 
Domnia sa a arătat că, în primul rând, se are în vedere 

recunoașterea crizei, pe care o avem deja, și anume aceea a resursei 
umane, care trebuie cât mai urgent ameliorată printr-o mai bună pregătire 
profesională, pentru schimbările economice care se produc rapid în viața 
publică, precum și reintegrarea în muncă a persoanelor vulnerabile care își 
doresc să contribuie cât mai mult în comunitate.  

În acest sens, domnia sa a amintit reformarea programului A doua 
șansă, de la program anual seral la programe bazate pe credite luate în 
ritmul și în intervalele de timp potrivite beneficiarilor, cu componente de 
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practică, de acces online și de acompaniere în învățare, care poate sta la 
baza reintegrării pe piața muncii a persoanelor interesate de acesta.  

Totodată, s-a referit la scăderea poverii fiscale pe muncă și la un 
mecanism predictibil pentru creșterea salariului minim prin angajarea unor 
întâlniri cu reprezentanții partenerilor sociali, precum şi la crearea unui 
cadru cât mai flexibil de desfășurare a activității profesionale, care să vină 
în sprijinul mamelor cu copii în îngrijire.   

Desființarea pensiilor speciale este un subiect despre care s-a vorbit 
foarte mult, dar care însă nu s-a concretizat la nivelul voturilor. Această 
măsură este cuprinsă în programul de guvernare în vederea desființării 
tuturor pensiilor speciale care nu sunt protejate de Constituție și alinierea 
lor la principiul contributivității, fără să existe categorii profesionale 
exceptate de la acest principiu.  

Pentru persoanele cu dizabilități și copiii ai căror părinți sunt plecați 
la muncă în străinătate sunt necesare măsuri speciale pentru a fi sprijiniți 
să fie reintegrați în sistemul educațional sau să se intervină acolo unde nu 
există suficiente resurse financiare. 

 
Membrii celor patru comisii au adresat candidatei întrebări 

referitoare la măsurile necesare pentru creșterea natalității, data de la 
care poate fi implementată măsura ce prevede eliminarea taxelor pentru 
salariul minim brut pe țară garantat în plată, măsurile care trebuie luate 
cu privire la ocuparea în muncă a persoanelor înscrise la agenții pentru 
ocuparea forței de muncă, sprijinul pentru antreprenori, precum și data la 
care se preconizează creșterea pensiilor și a alocațiilor de stat pentru 
copii. 

 
Doamna Oana Silvia Țoiu a răspuns întrebărilor arătând că se 

menține, în general, calendarul propus inițial pentru aplicarea măsurii zero 
taxe pe salariul minim brut pe țară. Cu privire la măsurile de sprijin aflate 
deja în legislație pentru încadrarea în muncă, instituțiile statului ar trebui 
să se asigure că acestea pot fi accesate ușor, eficient și implementate în 
timp real.  

Preocuparea cu privire la creșterea alocațiilor de stat pentru copii și 
asigurarea accesului la educație prin măsuri active trebuie susținută de 
către toate ministerele implicate pentru găsirea resurselor financiare 
necesare. 
 

În urma audierii, cele patru comisii au avizat nefavorabil candidatura 
doamnei Oana Silvia Țoiu la funcţia de ministru al muncii şi protecţiei 
sociale, votul exprimat în urma audierii fiind de 18 voturi pentru, 24 voturi 
împotrivă și 5 abțineri. 
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În ziua de 21 octombrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. 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 

2. 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 

3. Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor 
din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost 
prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de 
produse de igienă – PLx 372/2021 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 
România – PLx 422/2021 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 438/2021 

6. Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna 
iunie ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer – PLx 
454/2021. 

 
Dezbaterile au început cu propunerea 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, care a fost trimisă 
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere), respingerea 
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea 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 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două voturi împotrivă), respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru o 
ședință ulterioară a comisiei. 
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La lucrările comisiei din zilele de 19 și 21 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 

19.10.2021 
Prezenţă 

21.10.2021 

1 
Oana-Silvia Ţoiu  
Preşedinte 

USR 
Înlocuitor prezent 

la sediul CD
Prezent online 

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 

Minorităţilor 
naţionale

Prezent la sediul 
CD

Prezent la sediul 
CD

6 
Eugen Neaţă                         
Secretar 

PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

7 
Tudor Polak                          
Secretar 

PNL 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent online 

8 Mirela Elena Adomnicăi  PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

9 
Victoria-Violeta 
Alexandru  

PNL 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

10 Antonio Andruşceac  AUR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD

11 Monica-Elena Berescu USR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

12 Mara-Daniela Calista  PNL 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD

13 Valentin-Ilie Făgărăşian  PNL Prezent online Prezent online 

14 Alexandru Kocsis-Cristea  Neafiliat Prezent online Absent 

15 Dumitrina Mitrea  AUR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

16 Daniela Oteşanu  PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

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
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Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în ziua de 19 octombrie 2021, în locul doamnei 
deputat Oana-Silvia Țoiu a participat la lucrări domnul deputat Bogdan-
Ionel Rodeanu (grup parlamentar USR), iar în locul doamnei deputat 
Raluca Turcan a participat la lucrări domnul deputat Gheorghe Pecingină 
(grup parlamentar PNL). 

 
În ziua de 21 octombrie 2021, în locul doamnei deputat Raluca 

Turcan a participat la lucrări domnul deputat Gheorghe Pecingină (grup 
parlamentar PNL). 
 
 

VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Silviu Vexler    Eugen Neață 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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