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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 3-6 octombrie 2022 

 
În ziua de 3 octombrie 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 data de 4 octombrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal – PLx 400/2022 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 – Plx 497/2022 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.86/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România – PLx 499/2022 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – PLx 
505/2022 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2022 pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară – PLx 521/2022 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere – 
Plx 533/2022 
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7. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal – Plx 534/2022 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor altor măsuri în 
domeniul sănătăţii – PLx 537/2022 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 
privind Codul fiscal – PLx 541/2022 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – 
PLx 545/2022 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul deputat Adrian 

Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La începutul şedinţei, domnul deputat Alin Ignat a solicitat 

suplimentarea ordinii de zi cu  proiectul de Lege pentru completarea 
art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 
PLx 112/2022. 

Domnul președinte Adrian Solomon a propus, de asemenea, 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 557/2022. 

 
Supusă votului, ordinea de zi cu cele două proiecte 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 Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal – PLx 400/2022. S-a precizat că acesta a 
fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru buget finanțe și bănci. 

În cadrul discuţiilor, au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 
invitaţii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, 
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urmând ca raportul preliminar să fie transmis Comisiei pentru buget în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

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

privind sistemul unitar de pensii publice PLx 112/2022 a fost discutat în 
prezenta reprezentanților Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi (4 abțineri) adoptarea proiectului de lege cu amendamente care se 
regăsesc în raportul comisiei. 

În continuare au fost dezbătute proiectele înscrise pe ordinea de zi 
la punctele 2-10 pentru care Comisia pentru muncă și protecție socială a 
fost sesizată pentru avizare. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – Plx 497/2022 a fost dezbătută și avizată negativ cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). Avizul urmează a fi trimis 
Comisiei pentru învățământ care este sesizată în fond. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
turism în România – PLx 499/2022 a fost dezbătut și avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. Avizul urmează a fi trimis Comisiei pentru 
administrație și Comisiei pentru antreprenoriat și turism care sunt sesizate 
în fond. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare – PLx 505/2022 a fost dezbătut și avizat 
favorabil cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). Avizul urmează a fi 
trimis Comisiei pentru administrație, Comisiei pentru buget și Comisiei 
pentru apărare care sunt sesizate în fond. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară – PLx 521/2022 a fost dezbătut și avizat favorabil cu majoritate 
de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri). Avizul urmează a fi trimis 
Comisiei pentru buget și Comisiei pentru politică economică care sunt 
sesizate în fond. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere – Plx 533/2022 a fost 
dezbătută și avizată favorabil cu unanimitate de voturi. Avizul urmează a 
fi trimis Comisiei pentru industrii și Comisiei pentru transporturi care sunt 
sesizate în fond. 

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal – Plx 534/2022 a fost dezbătută și avizată negativ cu 



 
4/4

majoritate de voturi (un vot împotrivă și 2 abțineri) Avizul urmează a fi 
trimis Comisiei pentru buget care este sesizată în fond. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi stabilirea unor altor măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 
537/2022 a fost dezbătut și avizat favorabil cu majoritate de voturi (3 
voturi împotrivă). Avizul urmează a fi trimis Comisiei pentru buget și 
Comisiei pentru sănătate care sunt sesizate în fond. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 
privind Codul fiscal – PLx 541/2022 a fost dezbătut și avizat favorabil cu 
majoritate de voturi (2 abțineri). Avizul urmează a fi trimis Comisiei 
pentru buget care este sesizată în fond. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – PLx 
545/2022 a fost dezbătut și avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
Avizul urmează a fi trimis Comisiei pentru administrație și Comisiei juridice 
care sunt sesizate în fond. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii – PLx 557/2022 a fost dezbătut și avizat 
favorabil cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). Avizul urmează a fi 
trimis Comisiei pentru sănătate care este sesizată în fond. 

 
În zilele de 5 și 6 octombrie 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 4 octombrie 2022, au lipsit 

următorii deputați: Monica-Elena Berescu, (grup parlamentar USR) și 
Marius Constantin Budăi (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler, Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela-
Elena Adomnicăi, Antonio Andruşceac, Mara-Daniela Calista, 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. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan Constantin Slincu 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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