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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 16, 17 şi 18 martie 2021 
 

 
În data de 16 martie 2021, începând cu ora 10.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările, având următoarea ordine 
de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 609/2020 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor 
umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor 
subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 - PLx 19/2021 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale – PLx 20/2021 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în 
situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 
acordarea concediilor medicale şi pentru reglementarea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor determinate de 
virusul SARS-CoV-2 – PLx 81/2021 
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5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea 
funcţiei de conducător al compartimentului financiar contabil din 
administraţia publică centrală – PLx 27/2021 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi complearea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – Plx 80/2021 

7. Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 
din justiţie – PLx 108/2021 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 117/2021 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – PLx 120/2021 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 122/2021 

11. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru 
cercetare şi inovare – COM (2020) 628. 
 
Şedinţa comisiei a fost organizată şi condusă de către doamna deputat 

Oana Silvia Țoiu, președintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați: 
- dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale; 
- dl Mircea Ursuța - Secretar de Stat, Ministerul Justiției; 
- dl Marius Bălu - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale; 
- dl Daniel Marinescu – director general, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei; 
- dna Elena Cucoş – șef serviciu, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei; 
- dl Valeriu Roșu - locțiitor șef departament, Ministerul Apărării Naționale; 
- dl Valentin Minoiu – director general, Ministerul Afacerilor Interne. 

 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
609/2020, care a fost retrimisă de către plenul Camerei Deputaților în vederea 
reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

În cadrul ședinței au fost formulate și prezentate amendamente, care, 
supuse votului, au fost admise. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. Acestea se 
regăsesc în raportul de înlocuire întocmit de comisie. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor 
umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, 
unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 - PLx 
19/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(7 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale – PLx 
20/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi (2 abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat şi transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru sănătate şi 
familie, în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirea raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi 
pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia 
răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 – PLx 81/2021 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat şi 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru sănătate şi familie, în 
vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirea raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea 
funcţiei de conducător al compartimentului financiar contabil din administraţia 



 
4/6

publică centrală – PLx 27/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor 
pentru o ședință ulterioară, întrucât nu au fost prezenți la lucrări reprezentanții 
Ministerului Finanțelor. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi.  

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi complearea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 – Plx 80/2021 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului este de competența Comisiei pentru învățământ. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor 
pentru o ședință ulterioară.  

De asemenea, membrii comisiei au propus întocmirea unei adrese prin 
care să se solicite Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor desesizarea cu 
această iniţiativă legislativă şi să fie transmisă Senatului pentru a fi dezbătută 
în calitate de primă cameră sesizată, iar Camera Deputaţilor să fie Cameră 
decizională. 

Propunerile au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 

infracţiunilor din justiţie – PLx 108/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului este de competența Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului, 
fiind înregistrate 9 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere. Urmare 
acestui vot, s-a hotărât întocmirea unui aviz negativ asupra proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat 
în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii – PLx 117/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat un amendament. Supus votului, 
acesta a fost respins de membrii comisiei. Acesta se regăseşte în avizul 
comisiei.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru o 

ședinţă ulterioară a comisiei.  
 

În zilele de 17 și 18 martie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual asupra 
proiectelor aflate pe ordinea de zi din săptămâna următoare. 
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La lucrările comisiei din ziua de 16 martie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa 19 deputaţi din totalul de 21 de membri ai comisiei, după cum 
urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grup parlamentar Prezenţă 

1 
Ţoiu Oana-Silvia  
Preşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

2 
Csép Éva Andrea 
Vicepreşedinte 

UDMR Prezent la sediul CD 

3 
Seidler Cristian-Gabriel          
Vicepreşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent online 

4 
Solomon Adrian                      
Vicepreşedinte 

PSD Prezent la sediul CD 

5 
Vexler Silviu                           
Vicepreşedinte 

Minorităţile naţionale Prezent online 

6 
Neaţă Eugen                            
Secretar 

PSD Prezent la sediul CD 

7 
Polak Tudor                            
Secretar 

PNL Prezent la sediul CD 

8 Adomnicăi Mirela Elena PSD Prezent online 

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL Înlocuitor prezent online 

10 Andruşceac Antonio AUR Prezent la sediul CD 

11 Berescu Monica-Elena  Alianţa USR PLUS Prezent online 

12 Calista Mara-Daniela PNL Prezent online 

13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL Prezent online 

14 Kocsis-Cristea Alexandru PNL Prezent online 

15 Mitrea Dumitrina AUR Prezent la sediul CD 

16 Oteşanu Daniela PSD Prezent la sediul CD 

17 Pavelescu Nicolae PSD Prezent la sediul CD 

18 Rizea Cristina Camelia  Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

19 Stativă Irinel Ioan PSD Prezent la sediul CD 

20 Şlincu Dan Constantin PSD Prezent la sediul CD 

21 Turcan Raluca - ministru PNL Înlocuitor prezent la sediul CD

 
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Victoria-Violeta Alexandru a participat la lucrări domnul 
deputat Molnar Ervin (grup parlamentar PNL), iar în locul doamnei deputat 
Raluca Turcan a participat la lucrări domnul deputat Gheorghe Pecingină (grup 
parlamentar PNL). 
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La lucrările comisiei din zilele de 17 şi 18 martie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei, după cum 
urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grup parlamentar Prezenţă 

1 
Ţoiu Oana-Silvia                       
Preşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

2 
Csép Éva Andrea                      
Vicepreşedinte 

UDMR Prezent la sediul CD 

3 
Seidler Cristian-Gabriel            
Vicepreşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent online 

4 
Solomon Adrian                        
Vicepreşedinte 

PSD Prezent la sediul CD 

5 
Vexler Silviu                             
Vicepreşedinte 

Minorităţile 
naţionale 

Prezent online 

6 
Neaţă Eugen                              
Secretar 

PSD Prezent la sediul CD 

7 
Polak Tudor                              
Secretar 

PNL Prezent la sediul CD 

8 Adomnicăi Mirela Elena PSD Prezent la sediul CD 

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL Prezent online 

10 Andruşceac Antonio AUR Prezent la sediul CD 

11 Berescu Monica-Elena  Alianţa USR PLUS Prezent online 

12 Calista Mara-Daniela PNL Prezent online 

13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL Prezent online 

14 Kocsis-Cristea Alexandru PNL Prezent online 

15 Mitrea Dumitrina AUR Prezent la sediul CD 

16 Oteşanu Daniela PSD Prezent la sediul CD 

17 Pavelescu Nicolae PSD Prezent la sediul CD 

18 Rizea Cristina Camelia  Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

19 Stativă Irinel Ioan PSD Prezent la sediul CD 

20 Şlincu Dan Constantin PSD Prezent la sediul CD 

21 Turcan Raluca - ministru PNL absent 

 
 
PREȘEDINTE,     SECRETAR, 
Oana Silvia Ţoiu    Eugen Neaţă                                                           

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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