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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 23, 24 și 25 februarie 2021 
 

 
În data de 23 februarie 2021, începând cu ora 11.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă 
casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre 
de Ucenicie - Plx 520/2017 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen – PLx 
92/2021 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de 
protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului 
SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă – PLx 82/2021. 

 
Şedinţa comisiei a fost organizată şi condusă de către doamna 

deputat Oana Silvia Țoiu, președintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat în calitate de invitați: 
 dna Daniela Grigore Gîtman - Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor 

Externe 
 dna Tania Grigore - director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
 dna Nicoleta Curelaru - șef serviciu, Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
 dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
 dl Cristian Mihai - reprezentant, Blocul Național Sindical 
 dl Bogdan Hossu - președinte, CNS „Cartel Alfa” 
 dl Corneliu Bențe - reprezentant, Uniunea Generală a Industriașilor 

din România 
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 dl Eduard Floria - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
 dl Marius Eftimie - reprezentant, Confederația Patronală Concordia. 

 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind înfiinţarea şi 

funcţionarea pe lângă casele de copii şi centrele de plasament a unor 
Ateliere sau Centre de Ucenicie - Plx 520/2017, care a fost trimisă spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

În cadrul discuțiilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru învățământ, prin care se propune respingerea propunerii 
legislative. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea soluției propuse de Comisia pentru 
învățământ, respectiv respingerea propunerii legislative. Motivele 
repingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen – PLx 92/2021 a 
fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, şi 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru buget, în 
vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de 
protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor 
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii 
ocupării forţei de muncă – PLx 82/2021 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care, supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. 

La dezbateri au participat reprezentanții organizațiilor patronale și 
sindicale, care și-au expus punctul de vedere referitor la oportunitatea 
adoptării amendamentelor propuse. 

După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru buget, în 
vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 
 
 În data de 24 februarie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi din ziua următoare. 
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În data de 25 februarie 2021, începând cu ora 13.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 – PLx 109/2021 
2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021- 

PL-x 110/2021. 
 

La dezbateri au participat în calitate de invitați: 
 dna Raluca Turcan – ministru, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
 dl Gheorghe Aștileanu – vicepreședinte, Consiliul de monitorizare a 

implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități 

 dl Constantin Biriși – director, Consiliul de monitorizare a 
implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități 

 dl Bogdan Simion – președinte, Consiliul Economic și Social 
 dl Eduard Corjescu – secretar general, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
 dna Maria Mareș – președinte, Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 
 dna Lăcrămioara Corcheș – director general, Agenția Națională 

pentru Plăţi și Inspecție Socială 
 dna Veronica Marinescu - director, Casa Națională de Pensii Publice 
 dna Daniela Joldoș – director, Agenția Națională pentru Plăți și 

Inspecție Socială 
 dl Daniel Stanciu - director, Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 
 dna Gabriela Luca – șef serviciu, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
 dna Ioana Neagu – consilier, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
 dna Cassiana Dinu – inspector, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
 dna Ioana Daia – șef serviciu, Ministerul Finanțelor  
 dna Ana Maria Enache - șef serviciu, Ministerul Finanțelor  
 dna Niculina Păun – consilier, Ministerul Finanțelor  
 dna Andreea Rotaru – consilier, Ministerul Finanțelor. 

 
 Dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 – 
PLx 109/2021 au avut loc în şedinţă comună cu Comisia pentru egalitatea 
de șanse pentru femei și bărbați a Camerei Deputaților şi Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi ale Senatului. 
  
 Lucrările au fost conduse de doamna deputat Oana Silvia Țoiu – 
președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei 
Deputaţilor. 
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 La dezbateri a participat doamna Raluca Turcan, ministrul muncii și 
protecției sociale, precum și reprezentanții Consiliului Economic și Social și 
Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități.  

Au fost prezentate bugetele celor 3 ordonatori principali de credite. 
 
 În cadrul dezbaterilor au fost dezbătute Anexa 3/20 - Ministerul 
Muncii şi Protecției Sociale, Anexa 3/51 - Consiliul Economic şi Social şi 
Anexa 3/58 - Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 
 În cadrul discuțiilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care, supuse votului, au fost respinse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 
hotărât: 

- avizarea favorabilă a Anexei 3/20 - Ministerul Muncii şi Protecției 
Sociale, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și 19 abțineri); 

- avizarea favorabilă a Anexei 3/51 - Consiliul Economic şi Social, cu 
majoritate de voturi (17 abțineri);  

- avizarea favorabilă a Anexei 3/58 - Consiliul de monitorizare a 
implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu 
majoritate de voturi (19 voturi împotrivă).  
 Amendamentele respinse se regăsesc în anexa la avizul comisiei. 
  

Dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2021 - PL-x 110/2021 au avut loc în şedinţă comună cu 
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 
 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Oana Silvia Țoiu – 
președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială. 
 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a 
fost prezentat de către doamna Raluca Turcan, ministrul muncii și 
protecției sociale. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care, supuse votului, au fost respinse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 
hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi împotrivă), avizarea favorabilă 
a proiectului de lege. 

Amendamentele respinse se regăsesc în anexa la avizul comisiei. 
 

La lucrările comisiei din ziua de 23 februarie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei, fiind absenţi 
domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR PLUS) şi 
doamna deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL) – ministru. 
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Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Cristian Gabriel Seidler a participat la lucrări domnul 
deputat Beniamin Todosiu (grup parlamentar USR PLUS), iar în locul 
doamnei deputat Raluca Turcan a participat la lucrări domnul deputat 
Valentin-Ilie Făgărăşian (grup parlamentar PNL). 

Au participat la lucrări, fiind prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor, 
următorii deputaţi: Oana-Silvia Ţoiu – preşedinte, Éva-Andrea Csép şi 
Adrian Solomon - vicepreşedinţi, Eugen Neaţă şi Tudor Polak – secretari, 
Mirela Elena Adomnicăi, Antonio Andruşceac, Mara-Daniela Calista, 
Dumitrina Mitrea, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Cristina Camelia 
Rizea, Irinel Ioan Stativă, Dan Constantin Şlincu. 

Au participat la lucrări, online, următorii deputaţi: Silviu Vexler – 
vicepreşedinte, Victoria-Violeta Alexandru, Monica-Elena Berescu, Claudiu-
Martin Chira, Alexandru Kocsis-Cristea şi Valentin-Ilie Făgărăşian. 
 

La lucrările comisiei din ziua de 24 februarie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei, fiind 
absente doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru (grup parlamentar 
PNL) şi doamna deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL) – ministru. 
 

La lucrările comisiei din ziua de 25 februarie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei, fiind absent 
domnul deputat Alexandru Kocsis-Cristea (grup parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Alexandru Kocsis-Cristea a participat la lucrări domnul 
deputat Valentin-Ilie Făgărăşian (grup parlamentar PNL), iar în locul 
doamnei deputat Victoria-Violeta Alexandru (grup parlamentar PNL) a 
participat la lucrări, între orele 13.00-14.00, domnul deputat Daniel Andrei 
Gheorghe (grup parlamentar PNL).  

Au participat la lucrări, fiind prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor, 
următorii deputaţi: Oana-Silvia Ţoiu – preşedinte, Éva-Andrea Csép, 
Cristian-Gabriel Seidler, Adrian Solomon şi Silviu Vexler - vicepreşedinţi, 
Eugen Neaţă şi Tudor Polak – secretari, Mirela Elena Adomnicăi, Victoria-
Violeta Alexandru, Mara-Daniela Calista, Claudiu-Martin Chira, Dumitrina 
Mitrea, Nicolae Pavelescu, Cristina Camelia Rizea, Irinel Ioan Stativă, Dan 
Constantin Şlincu, Raluca Turcan, Valentin-Ilie Făgărăşian. 

Au participat la lucrări, online, următorii deputaţi: Antonio 
Andruşceac, Monica-Elena Berescu, Ringo Dămureanu şi Daniela Oteşanu. 

 
PREȘEDINTE,     SECRETAR, 

             Oana Silvia Țoiu                  Tudor Polak 
 
 

                                                                                                                                               
 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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