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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 27 mai 2021  

 
 
În ziua de 27 mai 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru 

modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice – PLx 75/2021 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 157/2021 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă – PLx 190/2021 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 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 192/2021 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006, republicată - PL-x 204/2021 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale – PLx 
208/2021 
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7. Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 Mai - Ziua 
Proclamării Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională 
- Pl-x 104/2017 

8. Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua 
Independenţei Naţionale a României - PLx 66/2017 

9. Proiect de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua 
independenţei naţionale" - PLx 20/2018 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene – PLx 115/2021 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale – PLx 133/2021. 

 
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 Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale 

- Dl Marius Vasiliu - Secretar de Stat, Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene 

- Dl Andras Istvan Demeter - Secretar de Stat, Ministerul Culturii 
- Dl Viorel Ghenea - reprezentant, Federația Energetica 
- Dl Popescu Cristian - reprezentant, Federația Energetica 
- Dl Nicolae Tomescu - reprezentant, Sindicatul Energia Rovinari 
- Dl Vasile Tivig - reprezentant, Sindicatul Solidaritatea 2013 
- Dl Nicu Bunoaica - reprezentant, Sindicatul Solidaritatea 2013 
- Dl Daniel Dănilă - reprezentant, Sindicatul Energia Rovinari. 

 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru completarea 
alin.(1) al art.30 şi pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 75/2021, care a fost trimis 
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

La dezbateri au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii. 
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 În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru două săptămâni, întrucât nu a fost prezentat un punct 
de vedere din partea Guvernului asupra proiectului de lege şi a 
amendamentelor formulate, deşi acesta a fost solicitat în martie şi în 
aprilie. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 157/2021 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru învățământ. 
 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Beniamin 
Todosiu, în calitate de inițiator, care a prezentat măsurile propuse prin 
iniţiativa legislativă. 
 În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (trei abțineri). 
 
 Proiectul de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua 
Independenţei Naţionale a României - PLx 66/2017 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă. 
 În cadrul discuțiilor s-a precizat faptul că proiectul de lege a mai fost 
dezbătut în cadrul comisiei în 2019, fiind respins de către membrii 
comisiei. Soluţia a fost transmisă Comisiei pentru cultură, care, în urma 
analizării proiectului, a hotărât adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Având în vedere soluţia diferită, membrii comisiei noastre 
au reluat dezbaterile, proiectul de lege şi raportul preliminar fiind 
prezentate de către domnul deputat Gigel-Sorinel Știrbu, în calitate de 
inițiator şi de membru al Comisiei pentru cultură.  

După finalizarea discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), adoptarea proiectului de lege în forma 
transmisă de Comisia pentru cultură şi întocmirea raportului comun, de 
adoptare a proiectului de lege cu amendamente. 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PLx 190/2021 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
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 
majoritate de voturi (trei voturi împotrivă și două abțineri), avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente.  
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 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru o 
ședință ulterioară a comisiei. 
  

La lucrările comisiei din ziua de 27 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 

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 online 

5 
Vexler Silviu                            
Vicepreşedinte 

Minorităţilor naţionale Prezent online 

6 
Neaţă Eugen                             
Secretar 

PSD Prezent online 

7 
Polak Tudor                              
Secretar 

PNL Prezent la sediul CD 

8 Adomnicăi Mirela Elena PSD Prezent online 

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL Prezent online 

10 Andruşceac Antonio AUR Prezent la sediul CD 

11 Berescu Monica-Elena  Alianţa USR PLUS 
Înlocuitor prezent la 

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

13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL Prezent online 

14 Kocsis-Cristea Alexandru PNL Prezent online 

15 Mitrea Dumitrina AUR Prezent online 

16 Oteşanu Daniela PSD Prezent online 

17 Pavelescu Nicolae PSD Prezent online 

18 Rizea Cristina Camelia  Alianţa USR PLUS 
Înlocuitor prezent la 

sediul CD 
19 Stativă Irinel Ioan PSD Prezent online 

20 Şlincu Dan Constantin PSD Prezent online 

21 Turcan Raluca - ministru PNL 
Înlocuitor prezent 

online 
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Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de 
27 mai 2021, s-au efectuat următoarele înlocuiri: 

- în locul doamnei deputat Rizea Cristina Camelia a participat la 
lucrări, între orele 10.00 – 12.00, doamna deputat Prună Cristina 
(grup parlamentar Alianţa USR PLUS), iar de la ora 12.00 a 
participat domnul deputat Ichim Paul Cristian (grup parlamentar 
Alianţa USR PLUS) 

- în locul doamnei deputat Berescu Monica a participat la lucrări 
domnul deputat Miruţă Radu (grup parlamentar Alianţa USR 
PLUS); 

- în locul doamnei deputat Turcan Raluca (ministru) a participat la 
lucrări domnul deputat Popescu Pavel (grup parlamentar PNL). 

 
 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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