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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 15, 16 și 17 noiembrie 2022  

 
 
În ziua de 15 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 urgenţă a Guvernului 

nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice – PLx 
415/2021 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 112/2022 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – PLx 526/2022 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul 
justiţiei, precum şi pentru completarea art.671 din Legea nr.567/2004 
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului 
care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice – PLx 540/2022 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.127/2022 privind înfiinţarea unor posturi de personal contractual în 
schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii – PLx 
651/2022 

6. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul 
de Informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul 
străinilor în România – PLx 706/2022 
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7. COM (2022) 489 - Propunere de DIRECTIVĂ a Parlamentului European 
și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de 
muncă 

8. COM (2022) 488 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
privind depunerea de eforturi pentru un viitor fără azbest: o abordare 
europeană a riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru sănătate. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Supusă votului, ordinea de zi 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 Roxana Momeu - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- dl Daniel Baciu - președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- dna Greta Ioniță - director, Casa Națională de Pensii Publice 
- dna Georgeta Jugănaru -  director, Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale 
- dna Elena Dobre - director, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale 
- dna Dorina Vicol - consilier, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale 
- dna Melinda Popescu-Stoica - consilier juridic, Ministerul Justiției 
- dna Maria Ceaușescu - șef serviciu, Consiliul Superior al 

Magistraturii 
- dna Florina Barbu - consilier, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din 
domeniul pensiilor publice – PLx 415/2021, care a fost retrimis de către 
Plenul Camerei Deputaților în vederea reexaminării și întocmirii unui nou 
raport. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit. 

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

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 112/2022 a fost trimis 
comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În cursul dezbaterilor s-a precizat faptul că proiectul de lege a fost 
amânat într-o ședință anterioară, fiind solicitată analizarea 
amendamentelor depuse.  

În cadrul discuțiilor au fost prezentate din nou amendamentele, 
care, supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și o abținere), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
În continuare, au fost reluate dezbaterile asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice – PLx 526/2022, care a fost amânat într-o 
ședință anterioară. 

În cadrul lucrărilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care, supuse votului, au fost admise. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul 
justiţiei, precum şi pentru completarea art.671 din Legea nr.567/2004 
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 
funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice – 
PLx 540/2022 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (7 abțineri), respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.127/2022 privind înfiinţarea unor posturi de personal 
contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii – 
PLx 651/2022 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. Soluţia adoptată se regăseşte în raportul 
preliminar întocmit și transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 
în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de 
Informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor 
în România – PLx 706/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

După încheierea discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea de DIRECTIVĂ a Parlamentului European și a Consiliului 

de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă - COM 
(2022) 489 a fost trimisă comisiei noastre pentru examinarea fondului. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil 
promovării documentului. 
 
 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind 
depunerea de eforturi pentru un viitor fără azbest: o abordare europeană 
a riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru sănătate - COM (2022) 488 
a fost trimis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil 
promovării documentului. 
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 După finalizarea discuţiilor asupra proiectelor înscrise pe ordinea de 
zi, președintele comisiei a prezentat adresa Biropului Permanent al 
Camerei Deputaţilor prin care se solicită elaborarea unui punct de vedere 
cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind normele referitoare 
la întocmirea, actualizarea şi administrarea Sistemului electronic naţional 
de evidenţă a ocupării în sectorul public, precum şi detalierea operaţiunilor 
necesare completării bazei de date. 
 De asemenea, s-a precizat că acest punct de vedere a fost solicitat 
şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum 
şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv 
comisiilor similare din Senatul României. 

În urma unor discuţii preliminare între personalul tehnic de 
specialitate din cadrul comisiilor menţionate anterior, a fost întocmit un 
proiect de punct de vedere comun, care a fost prezentat membrilor 
comisiei, fiind aprobat cu majoritate de voturi. 

 
În ziua de 16 noiembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 
normative şi alte măsuri financiar-fiscale – PLx 628/2022. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Supusă votului, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
 
Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei 

noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 

către Comisia pentru buget, de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente, admise şi respinse.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (6 voturi împotrivă şi o abţinere), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 
două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond. 

 
În ziua de 17 noiembrie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 
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         La lucrările comisiei din ziua de 15 noiembrie 2022, au lipsit 
următorii deputați: Silviu Vexler (grupul parlamentar al Minorităților 
naționale), Maria-Gabriela Horga (grup parlamentar PNL) și Gheorghe 
Pecingină (grup parlamentar PNL). 

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, Marius-Constantin Budăi, 
Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Ringo Dămureanu, Ion-Alin-Dan 
Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Irinel Ioan Stativă, Raluca 
Turcan, Oana-Silvia Țoiu. 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Gheorghe Pecingină a participat domnul deputat Ioan 
Cupșa (grup parlamentar PNL). 

 
 La lucrările comisiei din ziua de 16 noiembrie 2022, au lipsit 

următorii deputați: Silviu Vexler (grupul parlamentar al Minorităților 
Naționale), Monica-Elena Berescu (grup parlamentar USR), Marius-
Constantin Budăi (grup parlamentar PSD) - ministru, Maria-Gabriela Horga 
(grup parlamentar PNL), Daniela Oteşanu (grup parlamentar PSD) – între 
orele 9.30-10.00. 

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, Oana-Silvia Țoiu. 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Silviu Vexler a participat domnul deputat Cătălin-Zamfir 
Manea (grupul parlamentar al Minorităților Naționale), în locul doamnei 
deputat Monica Berescu a participat domnul deputat Viorel Băltărețu (grup 
parlamentar USR), în locul domnului deputat Marius-Constantin Budăi a 
participat domnul deputat Eduard-Andrei Popica (grup parlamentar PSD), 
iar în locul doamnei deputat Maria-Gabriela Horga a participat domnul 
deputat Cosmin Șandru (grup parlamentar PNL). 

De asemenea, în locul doamnei deputat Daniela Oteşanu, între orele 
orele 9.30-10.00, a participat domnul deputat Florin Mircea (grup 
parlamentar PSD). 

 
    PREŞEDINTE,    SECRETAR  

Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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