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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 28, 29 și 30 septembrie 2021  

 
 
În ziua de 28 septembrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative – PLx 584/2017 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – PLx 
201/2021 

3. Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecţie 
socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – Plx 297/2021 

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal – PLx 321/2021 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative 
din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – PLx 
327/2021 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte normative 
din domeniul protecţiei sociale – PLx 339/2021 

7. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea şi completarea art.230 
şi 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii – PLx 349/2021 
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8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi 
pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii 
medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii 
privaţi până la data de 31 decembrie 2022 – PLx 354/2021 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul managementului situaţiilor de 
urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor – PLx 360/2021 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române – 
PLx 368/2021 

11. Proiect de Lege pentru completarea art.187 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 376/2021 

12. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Cadrul strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul de 
muncă 2021-2027 - Securitatea şi sănătatea în muncă într-o 
lume a muncii în schimbare – COM (2021) 323. 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de către doamna deputat Oana 

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

art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare:  

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

- dl Benone-Gabriel Duduc - reprezentant, Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență 

- dl Bogdan Castu – reprezentant, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române 

- dl Marcel Simion – chestor de poliție, Ministerul Afacerilor Interne 
- dna Mirela Șoglu – șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
- dna Costina Călin - consilier superior, Ministerul Finanțelor 
- dna Rodica State – consilier superior, Ministerul Finanţelor 
- dna Teordora Bărăgan – consilier superior, Ministerul Finanţelor. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – PLx 584/2017, care a fost retrimis de 
către plenul Camerei Deputaților, în vederea reexaminării și întocmirii unui 
nou raport. 
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În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, în 
sensul aprobării ordonanţei de urgenţă în forma prezentată de Guvern. 
Amendamentele se regăsesc în raportul de înlocuire al comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor – PLx 201/2021 a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. Au fost prezentate amendamente, care, supuse votului, au fost 
admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Acestea se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecţie 

socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 – Plx 297/2021 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat negativ 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal – PLx 321/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
proiectului de lege, întrucât este necesară reanalizarea textului și 
consultarea ministerului de resort. Propunerea de amânare a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din 
domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 – PLx 327/2021 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ și Comisiei pentru sănătate și familie. 
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În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul 
protecţiei sociale – PLx 339/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învățământ și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, întrucât este necesară 
reanalizarea textului și prezentarea unui punct de vedere din partea 
Ministerului Educației. Propunerea de amânare a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea şi completarea art.230 şi 349 
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 
349/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat, respectiv avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma prezentată de Guvern. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care 
se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în 
regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 
decembrie 2022 – PLx 354/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate 
și familie. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării 
împotriva incendiilor – PLx 360/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, 
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ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române – PLx 368/2021 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (5 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 376/2021 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru sănătate și familie. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
 Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul 
de muncă 2021-2027 - Securitatea şi sănătatea în muncă într-o lume a 
muncii în schimbare – COM (2021)323 a fost trimis comisiei noastre 
pentru examinarea fondului. 
 În urma analizei comunicării şi a documentelor conexe, respectiv 
Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru Uniunea Europeană, 
precum şi Nota asupra documentului supus dezbaterilor întocmită de către 
Ministerul Afacerilor Externe, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 
În zilele de 29 și 30 septembrie 2021, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a avut pe ordinea de zi activitate de documentare și 
consultare. 

 
La lucrările comisiei din ziua de 28 septembrie 2021 şi-au 

înregistrat prezenţa membrii comisiei, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar 
Prezenţă 

 

1 
Ţoiu Oana-Silvia                    
Preşedinte 

USR 
Prezent la sediul 

CD 

2 
Csép Éva Andrea                     
Vicepreşedinte 

UDMR 
Prezent la sediul 

CD 
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3 
Seidler Cristian-Gabriel          
Vicepreşedinte 

USR Prezent online 

4 
Solomon Adrian                      
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la sediul 

CD 

5 
Vexler Silviu                           
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale 

absent 

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 la sediul 

CD
10 Andruşceac Antonio AUR Prezent online 

11 Berescu Monica-Elena  USR 
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 la sediul 

CD

17 Pavelescu Nicolae PSD 
Prezent la sediul 

CD

18 Rizea Cristina Camelia  USR 
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 la sediul 
CD

 
Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în ziua de 28 septembrie 2021, în locul doamnei 
deputat Raluca Turcan (ministru) a participat la lucrări domnul deputat 
Pecingină Gheorghe  (grup parlamentar PNL). 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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