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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 7, 8 şi 9 decembrie 2021  

 
 
În ziua de 7 decembrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în 

educaţie timpurie, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative - Plx 432/2021 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 89/2015 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată - Plx 632/2018 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
concediului paternal nr.210/1999 - Plx 107/2019 

5. Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru 
nou-născut - Plx 201/2019 

6. Reexaminarea Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la 
pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor 
ocupaţionale - Plx 292/2019 

7. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate - PLx 590/2019 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 
591/2019 
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9. Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor 
măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare - PLx 171/2020 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 
sociale nr.292/2011 - PLx 454/2020 

11. Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice şi pentru completarea 
art.28 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii - 
PLx 546/2020 

12. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii - PLx 586/2020 

13. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii dialogului 
social nr.62/2011 - PLx 656/2020 

14. Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării 
angajaţilor în procesele decizionale la nivelul angajatorilor - PLx 
73/2021 

15. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă - PLx 
195/2021 

16. Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
238/2021 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
251/2021 

18. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului - Plx 261/2021 

19. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Economia UE după pandemia de COVID-19: 
implicaţii pentru guvernanţa economică - COM (2021) 662. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La începutul lucrărilor, domnul preşedinte Adrian Solomon a adus la 

cunoştinţa membrilor comisiei faptul că Grupul Parlamentar al Partidului 
Social Democrat din Camera Deputaţilor a propus două modificări în Biroul 
comisiei, respectiv pentru funcţia de vicepreşedinte l-a propus pe domnul 
deputat Eugen Neaţă, iar pentru funcţia de secretar pe domnul deputat 
Dan-Constantin Şlincu.  

În urma exprimării votului, cele două propuneri au fost acceptate de 
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Astfel, domnul deputat Eugen 
Neaţă a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al comisiei şi domnul deputat 
Dan-Constantin Şlincu a fost ales în funcţia de secretar al comisiei. 
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 Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea proiectelor aflate pe 
ordinea de zi. 

 
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 Solidarităţii 

Sociale 
 dna Georgeta Toma - şef serviciu, Ministerul Finanțelor 
 dna Adelina Dan - şef serviciu, Ministerul Afacerilor Interne 
 dl Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Național Sindical 
 dl Eduard Floria - vicepreședinte, Confederația Patronală Concordia 
 dna Adelina Dabu - reprezentant, Confederația Patronală Concordia. 

 
Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în 

educaţie timpurie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative - Plx 432/2021 a fost amânată, la solicitarea domnului deputat 
Apostol Alin-Gabriel, în calitate de inițiator. Supusă votului, propunerea a 
fost acceptată de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.87 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 89/2015 a fost 
retrimisă comisiei de către plenul Camerei Deputaţilor.  

În urma reanalizării textului, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (o abținere), menținerea soluției, de respingere a 
iniţiativei legislative.  

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată - Plx 632/2018 a fost retrimisă de către plenul Camerei 
Deputaţilor pentru reexaminare 

În urma reanalizării textului, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (3 abțineri), menținerea soluției, de respingere a 
iniţiativei legislative.  

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

concediului paternal nr.210/1999 - Plx 107/2019 a fost trimisă comisiei 
pentru dezbatere pe fond.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru 

nou-născut - Plx 201/2019 a fost amânată la solicitarea doamnei deputat 
Mara Calista, în calitate de inițiator. 
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Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de 
serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale - PLx 
292/2019 a fost retrimisă Comisiei pentru muncă și protecție socială şi 
Comisiei pentru constituţionalitate în vederea punerii în acord a textului 
legii cu Decizia Curţii Constituţionale nr.153/2020. 

În urma reanalizării textului legii şi a documentelor conexe, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea legii şi 
transmiterea unui raport preliminar, cu soluţia adoptată, către Comisia 
pentru constituţionalitate în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii 
raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate - PLx 590/2019 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 
591/2019 a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor 

măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare - PLx 
171/2020 a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 

sociale nr.292/2011 - PLx 454/2020 a fost trimis comisiei pentru 
dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), respingerea proiectului de lege. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice şi pentru completarea art.28 din 
Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii - PLx 546/2020 a fost 
amânat, la solicitarea membrilor comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii - PLx 586/2020 a fost amânat, la solicitarea domnului deputat 
Cristian-Gabriel Seidler, în calitate de inițiator, în scopul găsirii unor soluții 
de corelare a măsurilor propuse cu normele europene. 
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Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii dialogului 
social nr.62/2011 - PLx 656/2020 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, de respingere a proiectului de lege. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comun al celor două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării 

angajaţilor în procesele decizionale la nivelul angajatorilor - PLx 73/2021 a 
fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, de respingere a proiectului de lege. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comun al celor două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă - PLx 195/2021 
a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond.  

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru completarea art.29 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 238/2021 a fost 
trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond.  

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 251/2021 a fost 
retrimisă comisiei de către plenul Camerei Deputaţilor. 

În urma reanalizării textului, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, menținerea soluției de respingere a iniţiativei 
legislative.  

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind 

Statutul poliţistului - Plx 261/2021 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

În urma analizării textului, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative şi transmiterea 
unui raport preliminar cu soluţia adoptată către Comisia pentru apărare, 
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ordine publică şi siguranţă naţională, în vederea finalizării dezbaterilor şi 
întocmirii raportului comun. 

 
Referitor la documentul privind Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Economia UE după 
pandemia de COVID-19: implicaţii pentru guvernanţa economică - COM 
(2021) 662, au fost prezentate atât Fişa de informare întocmită de către 
Direcţia pentru Uniunea Europeană, cât şi Nota transmisă de către 
Ministerul Afacerilor Externe. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, transmiterea către Comisia pentru afaceri europene a unui 
proiect de opinie favorabil, potrivit prevederilor art.176 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 

 
În zilele de 8 şi 9 decembrie 2021, membrii Comisiei şi-au 

desfăşurat activitatea având pe ordinea de zi activitate de documentare şi 
consultare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

La lucrările comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 decembrie 2021, din 
totalul de 20 de membri ai comisiei, şi-au înregistrat prezenţa deputaţii 
după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar 
Prezenţă 

07.12.2021 
Prezenţă 

08.12.2021 
Prezenţă 

09.12.2021 

1. 
Adrian Solomon 
Preşedinte 

PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

2. 
Csép Éva Andrea                   
Vicepreşedinte 

UDMR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

3. 
Eugen Neaţă                         
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

4. 
Cristian-Gabriel Seidler         
Vicepreşedinte 

USR 
Prezent la 
sediul CD

absent absent 

5. 
Silviu Vexler                          
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale

Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

6. 
Tudor Polak                           
Secretar 

PNL 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

7. 
Dan-Constantin Şlincu          
Secretar 

PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

8. Mirela Elena Adomnicăi  PSD 
Prezent 
online

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

9. Victoria-Violeta Alexandru  Neafiliaţi 
Prezent 
online

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

10. Antonio Andruşceac  AUR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

11. Monica-Elena Berescu USR 
Prezent 
online 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 
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12. Mara-Daniela Calista  PNL 
Prezent la 
sediul CD

absent absent 

13. Valentin-Ilie Făgărăşian  PNL 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

14. Dumitrina Mitrea  AUR Delegaţie 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

15. Daniela Oteşanu  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

16. Nicolae Pavelescu  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

17. Cristina Camelia Rizea  USR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

18. Irinel Ioan Stativă  PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD

19. Raluca Turcan  PNL absent absent absent 

20. Oana-Silvia Ţoiu  USR 
Prezent 
online

Prezent 
online 

Prezent 
online

 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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