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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 21 decembrie 2021  

 
 
În ziua de 21 decembrie 2021, începând cu ora 14.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi, Comisia pentru tineret şi sport şi Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale ale Camerei 
Deputaților și-au desfășurat lucrările în ședință comună cu Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Senatului având pe ordinea de zi proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2022 - PLx 611/2021, care a fost trimis 
comisiilor reunite pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisiei 
pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului.  

 
Lucrările comisiilor reunite au fost conduse, prin rotaţie, de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru muncă și 
protecție socială a Camerei Deputaților și domnul senator Ion Rotaru, 
președintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a 
Senatului. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- dl Marius-Constantin Budăi - ministru, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale 

- dna Gabriela Firea - ministru, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității 
de Șanse 
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- dl Dragoș-Ionuț Bănescu - secretar general, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale 

- dna Kacsó-Doboly Izabella Mária - Secretar de Stat cu atribuții în 
domeniul tineretului, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de 
Șanse 

- dl Emanuel-Gabriel Botnariu - Președinte, Consiliul de monitorizare a 
implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

- dl Bogdan Simion - Președinte, Consiliul Economic și Social 
- dna Florica Cherecheș - Președinte, Autoritatea Naţională pentru 

Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Copii şi Adopţii 
- dl Daniel Baciu - Președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- dna Gabriela Luca - director general,  Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale 
- dna Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
- dna Veronica Marinescu - director, Casa Națională de Pensii Publice 
- dl Daniel Stanciu - director, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 

de Muncă 
- dna Maria Enache - șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
- dna Doina Lica - șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
- dna Niculina Păun – consilier, Ministerul Finanțelor. 

 
În cadrul dezbaterilor au fost analizate:  

- Anexa 3/58 - Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

- Anexa 3/64 – Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse; 
- Anexa 3/20 - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale; 
- Anexa 3/51 - Consiliul Economic şi Social . 

 
 În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc în avizul comisiilor reunite. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a anexelor supuse 
dezbaterilor.  

 
 Începând cu ora 16.00, Comisia pentru muncă și protecție socială a 
Camerei Deputaților și-a continuat lucrările în ședință comună cu Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului, având pe ordinea de 
zi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 – PLx 
612/2021, care a fost trimis comisiilor reunite pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a 
Camerei Deputaților și Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și 
piață de capital a Senatului.  
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 Lucrările comisiilor reunite au fost conduse de către domnul deputat 
Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială a 
Camerei Deputaților. 
 
 La dezbateri au participat ca invitați: 

- dl Marius-Constantin Budăi - Ministru, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale 

- dl Dragoș – Ionuț Bănescu - secretar general, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale 

- dl Daniel Baciu - președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- dna Gabriela Luca - director general,  Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale 
- dl Daniel Stanciu - director, Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 
- dna Veronica Marinescu - director, Casa Națională de Pensii Publice 
- dna Maria Enache - șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
- dna Doina Lica - șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
- dna Niculina Păun – consilier, Ministerul Finanțelor. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege.   

 
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc în avizul comisiilor.  
 
După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiilor reunite și-au 

continuat lucrările, având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2018 – PLx 399/2019 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2019 - PLx 151/2020 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2019 - PLx 152/2020 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2019 - PLx 221/2021 
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5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2020 – PLx 223/2021 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2020 – PLx 224/2021 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2020 – PLx 595/2021 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat – 
PLx 596/2021 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2021 – PLx 597/2021 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 
împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul 
Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC BANK S.A – PLx 
598/2021 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2021 – PLx 599/2021. 

 
 Proiectele de legi aflate pe ordinea de zi au fost trimise comisiilor 
reunite pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisiei pentru 
buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului.  
  
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2019 -PLx 152/2020 a fost avizat favorabil de către membrii 
comisiilor reunite, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 
 
          Celelalte proiectele de lege aflate pe ordinea de zi a comisiilor 
reunite au fost avizate favorabil, cu unanimitate de voturi. 
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La lucrările comisiei din ziua de 21 decembrie 2021, din totalul de 
19 membri ai comisiei, şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, după cum 
urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grup parlamentar 
Prezenţă 

21.12.2021

1. 
Solomon Adrian 
Preşedinte 

PSD Prezent la sediul CD 

2. 
Csép Éva Andrea                
Vicepreşedinte 

UDMR Prezent la sediul CD 

3. 
 Neaţă Eugen 
Vicepreşedinte                  

PSD Prezent la sediul CD 

4. 
Cristian-Gabriel Seidler     
Vicepreşedinte 

USR Prezent la sediul CD 

5. 
Silviu Vexler                     
Vicepreşedinte 

Minorităţilor naţionale 
Prezent la sediul CD

6. 
Tudor Polak                        
Secretar 

PNL 
Prezent la sediul CD

7. 
Dan Constantin Şlincu 
Secretar 

PSD 
Prezent la sediul CD 

8. Mirela Elena Adomnicăi PSD Prezent la sediul CD
9. Antonio Andruşceac  AUR Prezent la sediul CD

10. Monica-Elena Berescu USR Prezent online

11. Mara-Daniela Calista   PNL Prezent online 

12. Valentin-Ilie Făgărăşian PNL Absent 

13. Dumitrina Mitrea  AUR Prezent la sediul CD

14. Daniela Oteşanu  PSD Prezent la sediul CD

15. Nicolae Pavelescu  PSD Prezent la sediul CD

16. Cristina Camelia Rizea  USR Prezent la sediul CD

17. Irinel Ioan Stativă  PSD Prezent la sediul CD

18. Raluca Turcan  PNL Absent 

19. Țoiu Oana-Silvia USR Prezent la sediul CD 

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Șlincu  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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