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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 și 11 noiembrie 2021  

 
 

În ziua de 9 noiembrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru 
consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii 
Europene în vederea facilitării aplicării de către România a 
Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene 
pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de 
înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului – PLx 
505/2021 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii precum şi pentru abrogarea art.4 din Legea 
nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei 
SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA - PLx 485/2021 

3. Propunere de DECIZIE a Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a programului de politică pentru 2030 - „Calea către 
deceniul digital” - COM (2021) 574. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Cristian-Gabriel 

Seidler, vicepreşedinte al comisiei. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2007 privind unele 
măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii 
Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului 
(UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 
2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie 
Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a 
Consiliului – PLx 505/2021, trimisă comisiei pentru dezbatere și avizare. 
Dezbaterea fondului este de competența Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii precum şi pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind 
măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie 
a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA - PLx 485/2021, a fost 
trimisă comisiei pentru dezbatere și avizare. 

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

 
Documentul privind propunerea de Decizie a Parlamentului European şi 

a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 - „Calea către 
deceniul digital” – COM (2021) 574, a fost transmis comisiei noastre pentru 
examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat propunerea de Decizie şi documentele 
conexe, fiind prezentată Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru 
Uniunea Europeană, iar în cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care 
au dus la apariţia acestei propuneri de decizie. De asemenea, s-a precizat că 
tipul documentului este legislativ, iar temeiul juridic îl constituie articolul 173 
alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Propunerea Comisiei prefigurează calea către transpunerea în realitate 
a deceniului digital, prin instituirea unui cadru de guvernanță pentru a se 
asigura că Europa își va atinge obiectivele deceniului digital pentru 2030. 
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Propunerea de decizie instituie și un mecanism de monitorizare și 
cooperare, constând în măsuri pentru  stabilirea unei direcții clare pentru 
transformarea digitală a Uniunii și pentru realizarea obiectivelor digitale, 
structurarea și stimularea cooperării dintre instituțiile Uniunii și statele 
membre, asigurarea coerenței, a comparabilității și a caracterului complet ale 
monitorizării și raportării de către Uniune. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor, fiind întocmit un proiect de opinie favorabil. 

 
În zilele de 10 și 11 noiembrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare. 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 9 noiembrie 2021, din totalul de 20 
membri ai comisiei, şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grup parlamentar Prezenţă 

1 
Oana-Silvia Ţoiu  
Preşedinte 

USR Delegaţie 

2 
Csép Éva Andrea                      
Vicepreşedinte 

UDMR Prezent la sediul CD 

3 
Cristian-Gabriel Seidler           
Vicepreşedinte 

USR Prezent online 

4 
Adrian Solomon                       
Vicepreşedinte 

PSD Prezent la sediul CD 

5 
Silviu Vexler                            
Vicepreşedinte 

Minorităţilor naţionale Prezent online 

6 
Eugen Neaţă                             
Secretar 

PSD Prezent la sediul CD 

7 
Tudor Polak                              
Secretar 

PNL Prezent la sediul CD 

8 Mirela Elena Adomnicăi  PSD Prezent online 

9 Victoria-Violeta Alexandru  Neafiliat Prezent online 

10 Antonio Andruşceac  AUR Prezent la sediul CD 

11 Monica-Elena Berescu USR Prezent online 

12 Mara-Daniela Calista  PNL Prezent online 

13 Valentin-Ilie Făgărăşian  PNL Prezent online 

14 Dumitrina Mitrea  AUR Prezent online 
15 Daniela Oteşanu  PSD Prezent la sediul CD 
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16 Nicolae Pavelescu  PSD Prezent la sediul CD 
17 Cristina Camelia Rizea  USR Prezent la sediul CD 
18 Irinel Ioan Stativă  PSD Prezent la sediul CD 
19 Dan Constantin Şlincu  PSD Prezent online 

20 
Raluca Turcan  
ministru 

PNL 
Înlocuitor prezent 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, în zilele de 9, 10 şi 11 
noiembrie 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,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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