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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 11, 12 și 13 mai 2021  

 
 
În ziua de 11 mai 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru 

victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-
Lupeni-august 1977 nr.341/2004 – PLx 180/2021 

2. Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale – Plx 518/2020 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă – PLx 390/2020 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece – PLx 87/2021 

5. Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în 
contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 – Plx 
358/2020 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – PLx 302/2019 
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7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 441/2016 

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

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea 
nr.327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
din serviciile de probaţiune – PLx 166/2021. 

 
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 Mircea Ursuța - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- Dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- Dl Nica Ionuț - șef serviciu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 
- Dl Adrian Zarzără – consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 
 

 La începutul dezbaterilor, doamna președinte Oana Silvia Țoiu a 
propus suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea 
art.61 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ – PLx 470/2019. Propunerea de suplimentare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 
 În cadrul dezbaterilor s-a precizat faptul că proiectul de lege a fost 
retrimis în temeiul art. 1141 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci pentru dezbatere pe fond.  
 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea 

Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
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1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-
Lupeni-august 1977 nr.341/2004 – PLx 180/2021, care a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un 
amendament, care se regăsește în avizul comisiei.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea 

nr.327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din 
serviciile de probaţiune – PLx 166/2021 a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale – Plx 518/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 

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

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă – PLx 390/2020 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe 
fond. 

În urma discuțiilor, proiectul de lege a fost amânat, la solicitarea 
membrilor comisiei, în vederea reanalizării textului. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece – PLx 87/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
Propunerea legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în 

contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 – Plx 
358/2020 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.  
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În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru 
adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 302/2019 a fost retrimis de către Plenul Camerei Deputaților, atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în 
vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. Raportul de înlocuire, preliminar, a fost întocmit și transmis 
celorlalte două comisii sesizate pe fond, în vederea finalizării dezbaterilor 
și întocmirii raportului de înlocuire. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – Plx 441/2016 a fost retrimisă de către Plenul 
Camerei Deputaților, atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

Membrii comisiei au reluat dezbaterile și au hotărât, cu majoritate 
de voturi (6 voturi împotrivă și o abținere), menținerea soluției iniţiale, de 
respingere a propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul suplimentar, preliminar, întocmit și transmis Comisiei pentru 
sănătate, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – PLx 131/2019 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 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
pentru sănătate, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 
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În zilele de 12 și 13 mai 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 
La lucrările comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 mai 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 

11.05.2021
Prezenţă 

12.05.2021 
Prezenţă 

13.05.2021

1.  
Ţoiu Oana-Silvia                         
Preşedinte 

Alianţa USR 
PLUS 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

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 la 
sediul CD 

Prezent 
online 

5.  
Vexler Silviu                               
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

6.  
Neaţă Eugen                                
Secretar 

PSD 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent 
online 

Prezent 
online 

7.  
Polak Tudor                                
Secretar 

PNL 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

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 online
Prezent 
online 

Prezent 
online

13.  Făgărăşian Valentin-Ilie PNL 
Prezent la 
sediul CD

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 
online 

Prezent 
online
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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 zilele 
de 11, 12 şi 13 mai 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,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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