
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  
 

1/6

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 20, 21 și 22 aprilie 2021  

 
 
În ziua de 20 aprilie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 441/2016 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – Plx 496/2017 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – PLx 131/2019 

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor 
prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Cetăţenie – Plx 698/2018 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 
transportul intern – Plx 353/2019 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 23/2020 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat – PLx 265/2020 
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8. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, 
ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 
stării de urgenţă – PLx 347/2020 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi completarea art.8 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, 
ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 
stării de urgenţă – PLx 151/2021 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea 
unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 
a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă – PLx 605/2020 

11. Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc 
persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici – 
PLx 533/2020 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 
304/2004 privind organizarea judiciară – Plx 125/2021 

 
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare:  

- Dl Vass Levente - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- Dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- Dna Mihaela - Cătălina Bădoiu - Secretar de Stat, Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene 
- Dl Mircea Ursuța - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- Dl Lucian Puiu - Secretar General, Federația Columna 
- Dna Bianca Dumbravă – consilier, Ministerul Justiției 
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Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea 
art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – Plx 496/2017 a fost trimisă pentru dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care supuse votului, au fost admise. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru 
sănătate, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor 

prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie – Plx 698/2018 a fost trimisă spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În cadrul discuțiilor s-a precizat faptul că propunerea legislativă a 
fost dezbătută într-o ședință anterioară la Comisia pentru muncă unde a 
fost întocmit un raport de adoptare în forma prezentată. Totodată, a fost 
prezentat raportul de respingere întocmit de Comisia juridică. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea soluției propuse de Comisia juridică, 
respectiv respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 
precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii – PLx 23/2020 a fost retrimis de către Plenul Camerei 
Deputaților atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și 
familie, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care supuse votului, au fost admise. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru 
sănătate, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă – PLx 605/2020 a 
fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și 
transmis Comisiei pentru buget, în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 
privind organizarea judiciară – Plx 125/2021 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (9 abţineri), avizarea favorabilă a propunerii 
legislative în forma prezentată de iniţiatori, cu recomandarea de a fi avute 
în vedere, la dezbaterea în comisia sesizată cu dezbaterea pe fond, 
observaţiile tehnico-legislative din avizul Consiliului Legislativ. 
 
 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
ședința următoare a comisiei. 
 
 

În ziua de 21 și 22 aprilie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materialele asupra proiectelor aflate pe 
agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 
 

La lucrările comisiei din zilele de 20, 21 și 22 aprilie 2021 şi-au 
înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei, 
după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar 
Prezenţă 

20.04. 2021 
Prezență 

21.04. 2021 
Prezență 

22.04. 2021 

1 
Ţoiu Oana-Silvia             
Preşedinte 

Alianţa USR 
PLUS 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 
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2 
Csép Éva Andrea             
Vicepreşedinte 

UDMR 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

Prezent 
online 

3 
Seidler Cristian-Gabriel   
Vicepreşedinte 

Alianţa USR 
PLUS 

Prezent online 
Prezent 
online 

Prezent 
online 

4 
Solomon Adrian               
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

Prezent 
online 

5 
Vexler Silviu                    
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale 

Prezent online 
Prezent 
online 

Prezent 
online 

6 
Neaţă Eugen                     
Secretar 

PSD 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

7 
Polak Tudor                     
Secretar 

PNL 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

Prezent 
online 

8 
Adomnicăi Mirela 
Elena 

PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

9 
Alexandru Victoria-
Violeta 

PNL 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

10 Andruşceac Antonio AUR Prezent online 
Prezent 
online 

Prezent 
online

11 Berescu Monica-Elena  
Alianţa USR 
PLUS

Prezent online 
Prezent 
online 

Prezent 
online

12 Calista Mara-Daniela PNL 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL 
Înlocuitor 
prezent online

Prezent 
online 

Prezent 
online

14 
Kocsis-Cristea 
Alexandru 

PNL Prezent online 
Prezent 
online 

Prezent 
online

15 Mitrea Dumitrina AUR 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

16 Oteşanu Daniela PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

17 Pavelescu Nicolae PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

18 Rizea Cristina Camelia  
Alianţa USR 
PLUS

Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

19 Stativă Irinel Ioan PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online

20 Şlincu Dan Constantin PSD 
Prezent la 
sediul CD

Prezent 
online 

Prezent 
online

21 
Turcan Raluca - 
ministru 

PNL 
Înlocuitor 
prezent la 
sediul CD

Înlocuitor 
prezent 
online 

Înlocuitor 
prezent 
online

 

 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în data 
de 20 aprilie 2021 în locul domnului deputat Valentin-Ilie Făgărăşian a 
participat, online, la lucrări domnul deputat Cosmin Șandru (grup 
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parlamentar PNL), iar în zilele de 20, 21 şi 22 aprilie 2021, în locul 
doamnei deputat Raluca Turcan a participat la lucrări domnul deputat 
Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL). 

 
 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Tudor Polak  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 

 


