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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 10-13 octombrie 2022  

 
În ziua de 10 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 ziua de 11 octombrie 2022, 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.128/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 546/2022 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic 
internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale 
– Plx 566/2022 

3. COM (2022) 409 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - Puterea 
parteneriatelor comerciale: împreună pentru o creştere economică 
verde şi justă 

4. COM (2022) 332 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - O nouă agendă 
europeană de inovare 

 
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Andrea Éva 

Csép, vicepreşedintele comisiei. 
 
La dezbateri a participat în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, domnul Cătălin Mihai Micu - 
Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului Educației. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 546/2022, care a 
fost trimis spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru învățământ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional 
elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale – Plx 566/2022 a 
fost trimisă spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru învățământ. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două abțineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
depusă de inițiatori. 

 
Documentul privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR - Puterea parteneriatelor comerciale: împreună 
pentru o creştere economică verde şi justă - COM (2022) 409  a fost 
trimis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că unul dintre cele mai 
puternice instrumente ale UE, care se află în centrul prosperității 
economice și competitivității Europei și sprijină o piață internă dinamică și 
o acțiune externă puternică este comerțul.  

Comunicarea începe prin a prezenta un nou plan care vizează să 
consolideze contribuția acordurilor comerciale ale UE la protecția climei, a 
mediului și a drepturilor lucrătorilor în întreaga lume și modalitățile de 
punere în aplicare și asigurare a respectării capitolelor privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă din acordurile comerciale ale UE. 

Obiectivul prezentei propuneri constă în prezentarea unui nou plan 
care vizează să consolideze contribuția acordurilor comerciale ale UE la 
protecția climei, a mediului și a drepturilor lucrătorilor în întreaga lume și 
modalitățile de punere în aplicare și asigurare a respectării capitolelor 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile comerciale ale UE. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil 
promovării documentului supus dezbaterilor, care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene. 

 
Documentul privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR - O nouă agendă europeană de inovare - COM 
(2022) 332 a fost trimis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că noua agendă europeană 
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pentru inovare continuă inițiativele Uniunii Europene în materie, având ca 
obiectiv stabilirea UE ca lider mondial al inovării în domeniul tehnologiei 
profunde.  

Obiectivul noii agende europene pentru inovare este stabilirea UE ca 
lider mondial al valului de inovare în domeniul tehnologiei profunde (deep 
tech), având în vedere patru premise: poziția de lider a UE în domeniul 
științei; baza industrială puternică a Europei și ecosistemul dinamic al 
întreprinderilor nou-înființate (start-up); condiții-cadru propice inovării în 
cadrul pieței unice; rezervorul european de talente. 

Comunicarea enunță cinci inițiative emblematice, care subsumează 
25 de acțiuni specifice: îmbunătățirea accesului întreprinderilor la 
finanțare; ameliorarea condițiilor privind inovarea (și încurajarea 
experimentării); accelerarea și consolidarea inovării în cadrul 
ecosistemelor europene de inovare și reducerea decalajului în materia 
inovării; promovarea, atragerea și păstrarea talentelor; ameliorarea 
instrumentelor de elaborare a politicilor. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil promovării 
documentului supus dezbaterilor, care va fi transmis Comisiei pentru 
afaceri europene. 

 
În zilele de 12 și 13 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 11 octombrie 2022, au lipsit 
următorii deputați: Adrian Solomon – delegație (grup parlamentar PSD), 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), Silviu Vexler (grupul 
minorităţilor naţionale), Marius Constantin Budăi – ministru (grup 
parlamentar PSD), Maria-Gabriela Horga (grup parlamentar PNL). 
 

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

 
  
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR  
Andrea Éva Csép   Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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