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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 26, 27, 28 și 29 septembrie 2022  

 
 
 
În ziua de 26 septembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei din ziua următoare. 

 
În ziua de 27 septembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în ședință comună cu Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci, cele două comisii având pe ordinea de zi proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 525/2022. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă și protecție socială. 
 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 

57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Solidarității 
Sociale și ai Ministerului Finanțelor. 

 
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care, 

supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. 
În urma finalizării discuțiilor, membrii celor două comisii au hotărât, 

cu majoritate de voturi (12 voturi împotrivă), adoptarea cu amendamente 
a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de 
cele două comisii sesizate pe fond. 
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Începând cu ora 15.30, Comisia pentru muncă și protecție socială  
și-a continuat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind 
concediul paternal nr.210/1999 – PLx 319/2021 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul străinilor – PLx 346/2022 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar – PLx 466/2022 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare 
pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional 
„Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023" – PLx 
482/2022 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile 
ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 
1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992  - PLx 
484/2022 
 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian 

Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La începutul lucrărilor, domnul președinte Adrian Solomon a propus 

suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 
1. Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 112/2022; 
2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – PLx 362/2022. 
 
Supusă votului, propunerea de suplimentare a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 
 
La dezbateri au participat în calitate de invitați, în conformitate cu 

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

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

- dna Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
- dna Cătălina Mali – reprezentant, Inspectoratul General pentru 

Imigrări. 
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Lucrările comisiei au început cu întâlnirea membrilor comisiei cu dl 
Daniel Baciu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice. 

Domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei, a precizat că 
prezenţa la lucrări a fost solicitată de membrii comisiei într-o şedinţă 
anterioară.  

Domnul președinte Daniel Baciu a prezentat priorităţile CNPP, printre 
care a menţionat procesul de digitalizare a dosarelor vechi de pensie, 
procedură desfăşurată de personalul angajat pe perioadă determinată. 
Domnia sa a spus că personalul din casele teritoriale este insuficient şi că 
îşi doreşte găsirea unei soluţii pentru valorificarea experienţei dobândite 
de persoanele angajate pe perioadă determinată şi menţinerea în sistem a 
unui număr de 500 de persoane dintre acestea.  

Răspunzând la întrebările membrilor comisiei, domnia sa a precizat 
că se estimează ca, până la sfârșitul anului în curs, proporția de 
digitalizare a dosarelor de pensie să fie de 70%, preconizându-se ca 
procesul de digitalizare a tuturor dosarelor să se încheie la sfârșitul 
trimestrului 1 din anul 2023, respectându-se angajamentele prevăzute în 
Programul Național de Redresare și Reziliență. 

Totodată, s-a adus în discuţie situația medicilor specialiști de 
expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, respectiv lipsa  
personalului de la nivelul comisiilor de expertiză medicală, apreciindu-se 
că este imperios necesar a fi luate măsuri pentru funcţionarea acestora, 
inclusiv pentru o salarizare mai bună. 

Membrii comisiei au apreciat proactivitatea și promptitudinea în 
implementarea procedurii de verificare a contribuțiilor angajaților prin 
intermediul platformei online, cât și a programului prin care cetățenii pot 
să-și completeze stagiul de cotizare prin achitarea contribuțiilor pentru 
perioadele nelucrate din anii anteriori. 

În finalul întâlnirii, domnul Daniel Baciu, preşedintele CNPP, şi-a 
exprimat disponibilitatea pentru dialog şi prezenţă la comisie. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999 – PLx 319/2021, 
care 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 Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – PLx 362/2022 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și 
familie. 

În cadrul dezbaterilor 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, urmând ca 
raportul preliminar să fie transmis Comisiei pentru sănătate în vederea 
finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul străinilor – PLx 346/2022 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au fost de acord cu soluția 
adoptată de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
și au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 112/2022 a fost amânat, la 
solicitarea membrilor comisiei, întrucât este necesară solicitarea unei fișe 
financiare asupra impactului măsurilor propuse.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
ocupării posturilor în sectorul bugetar – PLx 466/2022 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
urmând ca raportul preliminar să fie transmis Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

  
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind 
stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării 
Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în 
anul 2023" – PLx 482/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

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

 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale 
răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la 
care România a aderat prin Legea nr.100/1992  - PLx 484/2022 fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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 După încheierea discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
În zilele de 28 și 29 septembrie 2022, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 
         La lucrările comisiei din ziua de 27 septembrie 2022, au lipsit 
următorii deputați: Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Silviu 
Vexler (grupul Minorităților Naționale), Marius Constantin Budăi (grup 
parlamentar PSD) – ministru. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler - vicepreşedinţi, 
Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela-Elena Adomnicăi, 
Antonio Andruşceac, Monica-Elena Berescu, Dumitru Coarnă, Ringo 
Dămureanu, Maria-Gabriela Horga, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, 
Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Raluca Turcan, 
Oana-Silvia Țoiu. 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, începând 
cu ora 16:15, în locul doamnei deputat Monica-Elena Berescu a participat 
domnul deputat Viorel Băltărețu (grup parlamentar USR). 

 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR  
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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