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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 19 septembrie 2022 

Nr. 4c-9/732 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2021 privind unele 

măsuri din domeniul pensiilor publice, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială în procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLx 415/2021 

din 4 octombrie 2021, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 19 septembrie 2022 

Nr. 4c-9/732 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din 

domeniul pensiilor publice 
 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr.PLx 415/2021 din 4 octombrie 2021, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul 
pensiilor publice. 

 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2021, care prevede  
suplimentarea cu 1000 de posturi a organigramei Casei Naţionale de 
Pensii Publice, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 
31 decembrie 2022,  precum şi reglementarea unor aspecte referitoare la 
procedura de concurs pentru ocuparea acestor posturi. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.662/12.08.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/815/03.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/453/09.11.2021) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/904/14.10.2021) 
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 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/379/12.10.2021). 
   

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 12 septembrie 
2022 au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare: 

- dl Marius-Ilie Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale; 

- dna Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale. 

 
La lucrări au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei 

de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 27 septembrie 2021. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de 
lege în forma prezentată de Senat. 
 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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