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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8, 9 și 10 noiembrie 2022 

 
 

În ziua de 7 noiembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 
În data de 8 noiembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic – PLx 
548/2022 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului 
Naţional de Securitate Cibernetică – Plx 529/2022 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 
679/2022 

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii– 
PLx 629/2022 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar şi 
pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor – PLx 686/2022 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – Plx 687/2022 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011– Plx 693/2022 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(1) şi art.32 lit.i) 
din Ordonanţa Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară – PLx 694/2022 
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9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului– PLx 
696/2022 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 698/2022. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
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 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din 
domeniul pensiilor publice – PLx 415/2021. 

 
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 Nini Săpunaru - Secretar de Stat, Departamentul pentru Relația 
cu Parlamentul; 

- dl Bogdan Ghelbere - Secretar General Adjunct, Guvernul 
României; 

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

- dl Dan Drăgan - Secretar de Stat, Ministerul Energiei; 
- dl Florian Lixandru – Secretar de Stat, Ministerul Educației; 
- dl Adrian-Ovidiu Duicu – Secretar de Stat, Ministerul Economiei; 
- dl Lucian-Ioan Rus - Secretar de Stat, Ministerul Antreprenoriatului 
și Turismului; 

- dna Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale; 

- dl Andrei Ioacoboaei – Director adjunct, Directoratul Național de 
Securitate Cibernetică; 

- dna Valentina Vasilica Robu - Secretar General, Casa Națională de 
Pensii Publice; 

- dl Radu Cuibuș - şef serviciu, Ministerul Antreprenoriatului și 
Turismului. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea 
sectorului energetic – PLx 548/2022. Proiectul de lege a fost dezbătut în 
prezența reprezentanților Ministerului Energiei, fiind prezentat raportul 
preliminar comun al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de celelalte comisii sesizate cu dezbaterea pe fond. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional 
de Securitate Cibernetică – Plx 529/2022 a fost trimis pentru dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri) adoptarea proiectului de lege cu  
amendamente, altele față de cele cuprinse în rapoartele preliminare 
transmise de către Comisia pentru administrație publică şi amenajarea 
teritoriului şi Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
Astefel, a fost întocmit un raport preliminar către celelalte două comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 

16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 679/2022 
a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În cursul dezbaterilor au luat cuvântul reprezentanții Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abțineri), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei.  

 
Dezbetarile asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul muncii – PLx 629/2022 au fost amânate, la solicitarea 
inițiatorilor.  

 
Referitor la proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 112/2022 și la 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice – PLx 
415/2021, înscrise suplimentar pe ordinea de zi, membrii comisiei au 
hotărât ca o decizie asupra amendamentelor formulate să fie luată într-o 
ședință viitoare.  
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În continuare au fost dezbătute proiectele înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 5-10 pentru care Comisia pentru muncă și protecție socială a fost 
sesizată pentru avizare. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor – PLx 686/2022 a fost dezbătut și avizat 
negativ, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și 2 abțineri). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 – Plx 687/2022 a fost dezbătut de către membrii 
comisiei, care au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 693/2022 a fost dezbătut de către 
membrii comisiei, iar aceștia au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi 
împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.(1) şi art.32 lit.i) 

din Ordonanţa Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară – PLx 694/2022 a fost dezbătută 
de către membrii comisiei și avizată favorabil, cu unanimitate de voturi, în 
forma prezentată de inițiatori.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici 
şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului – PLx 696/2022 
a fost dezbătut de către membrii comisiei, care au hotărât, cu majoritate 
de voturi (4 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Guvern. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 
698/2022 a fost dezbătut de către membrii comisiei, care au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 
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În zilele de 9 și 10 noiembrie 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 8 noiembrie 2022, au lipsit următorii 

deputați: Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităților naționale), Monica-
Elena Berescu (grup parlamentar USR), Marius Constantin Budăi (grup 
parlamentar PSD) – ministru, Maria Gabriela Horga (grup parlamentar PNL) 
și Oana-Silvia Țoiu (grup parlamentar USR). 

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, Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Ringo 
Dămureanu, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, 
Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Raluca Turcan. 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Maria Gabriela Horga a participat domnul deputat Dumitru 
Emil (grup parlamentar PNL). 

 
 

 
PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Adrian Solomon   Dan Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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