
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  
 

1/6

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 9, 10 și 11 martie 2021 

 
 
În data de 9 martie 2021, începând cu ora 13.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările, având următoarea 
ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 582/2020 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii 
– PLx 666/2020 

3. Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru 
modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice -PL-x 75/2021 

4. CARTE VERDE PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI - Promovarea 
solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii - COM (2021) 50. 
 
Şedinţa comisiei a fost organizată şi condusă de către doamna 

deputat Oana Silvia Țoiu, președintele comisiei. 
 

La începutul ședinței, doamna deputat Oana Silvia Țoiu a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor 
zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia 
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limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa 
efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie 
timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi a art.6 din Ordonanţa 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 22/2021. 

Propunerea de suplimentare a fost aprobată de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

 
La dezbateri a participat, din partea Guvernului, domnul Cătălin 

Boboc - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor 
zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia 
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa 
efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie 
timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi a art.6 din Ordonanţa 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 22/2021, care a fost retrimis comisiei de 
către Plenul Camerei Deputaților, în vederea reexaminării și întocmirii unui 
nou raport. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente, exprimată în raportul depus cu nr.4c-9/59 în data de 17 
februarie 2021.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 582/2020 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie. 

În cadrul ședinței, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor întrucât nu au fost prezenți la lucrări reprezentanții Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, fiind necesară şi reanalizarea textului 
prin prisma amendamentelor şi observaţiilor formulate. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru 
adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul 
public de pensii – PLx 666/2020 a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În cadrul discuțiilor au fost formulate și dezbătute amendamente, 
care, supuse votului, au fost admise. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (8 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului 
de lege. Toate amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru 

modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice - PLx 75/2021 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei, 
întrucât nu a fost prezentat un punct de vedere din partea Guvernului, nici 
asupra proiectului, nici asupra amendamentelor formulate. 

 
       Documentul privind CARTEA VERDE PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA 
POPULAȚIEI - Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii - 
COM (50) 2021 a fost trimis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Scopul acestei cărți verzi este de a lansa o 
amplă dezbatere de orientare privind îmbătrânirea, pentru a discuta 
opțiunile privind modalitățile de anticipare și de răspuns la provocările și 
oportunitățile pe care le implică, în special având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a ONU și Deceniul ONU pentru îmbătrânirea în 
condiții bune de sănătate.  

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabilă, care 
va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

 
În zilele de 10 și 11 martie  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 săptămâna 
următoare. 

 
La lucrările comisiei din ziua de 9 martie 2021 şi-au înregistrat 

prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 22 de membri ai comisiei, după 
cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grup parlamentar Prezenţă 

1 
Ţoiu Oana-Silvia                      
Preşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

2 
Csép Éva Andrea                      
Vicepreşedinte 

UDMR Prezent la sediul CD 
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3 
Seidler Cristian-Gabriel           
Vicepreşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent online 

4 
Solomon Adrian                       
Vicepreşedinte 

PSD Prezent la sediul CD 

5 
Vexler Silviu                            
Vicepreşedinte 

Minorităţilor naţionale Prezent online 

6 
Neaţă Eugen                             
Secretar 

PSD Prezent online 

7 
Polak Tudor                              
Secretar 

PNL Prezent la sediul CD 

8 Adomnicăi Mirela Elena PSD Prezent online 

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL Prezent la sediul CD 

10 Andruşceac Antonio AUR Prezent la sediul CD 

11 Berescu Monica-Elena  Alianţa USR PLUS Prezent online 

12 Calista Mara-Daniela PNL Prezent online 

13 Dămureanu Ringo AUR Prezent online 

14 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL Prezent online 

15 Kocsis-Cristea Alexandru PNL Prezent online 

16 Mitrea Dumitrina AUR Prezent la sediul CD 

17 Oteşanu Daniela PSD Prezent la sediul CD 

18 Pavelescu Nicolae PSD Prezent la sediul CD 

19 Rizea Cristina Camelia  Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

20 Stativă Irinel Ioan PSD Prezent la sediul CD 

21 Şlincu Dan Constantin PSD Prezent la sediul CD 

22 Turcan Raluca - ministru PNL 
Înlocuitor prezent la 
sediul CD 

 
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Raluca Turcan a participat la lucrări domnul deputat 
Gheorghe Pecingină (grup parlamentar PNL). 

 
La lucrările comisiei din ziua de 10 martie 2021 şi-au înregistrat 

prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei, după 
cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grup parlamentar Prezenţă 

1 
Ţoiu Oana-Silvia                      
Preşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

2 
Csép Éva Andrea                      
Vicepreşedinte 

UDMR Prezent la sediul CD 

3 
Seidler Cristian-Gabriel           
Vicepreşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent online 
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4 
Solomon Adrian                       
Vicepreşedinte 

PSD Prezent la sediul CD 

5 
Vexler Silviu                            
Vicepreşedinte 

Minorităţilor naţionale Prezent online 

6 
Neaţă Eugen                             
Secretar 

PSD Prezent online 

7 
Polak Tudor                              
Secretar 

PNL Prezent la sediul CD 

8 Adomnicăi Mirela Elena PSD Prezent la sediul CD 

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL Prezent online 

10 Andruşceac Antonio AUR Prezent la sediul CD 

11 Berescu Monica-Elena  Alianţa USR PLUS Prezent online 

12 Calista Mara-Daniela PNL Prezent online 

13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL Prezent online 

14 Kocsis-Cristea Alexandru PNL Prezent online 

15 Mitrea Dumitrina AUR Prezent la sediul CD 

16 Oteşanu Daniela PSD Prezent la sediul CD 

17 Pavelescu Nicolae PSD Prezent la sediul CD 

18 Rizea Cristina Camelia  Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

19 Stativă Irinel Ioan PSD Prezent la sediul CD 

20 Şlincu Dan Constantin PSD Prezent la sediul CD 

21 Turcan Raluca - ministru PNL Absent 
 
La lucrările comisiei din ziua de 11 martie 2021 şi-au înregistrat 

prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei, după 
cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grup parlamentar Prezenţă 

1 
Ţoiu Oana-Silvia                      
Preşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

2 
Csép Éva Andrea                      
Vicepreşedinte 

UDMR Prezent la sediul CD 

3 
Seidler Cristian-Gabriel           
Vicepreşedinte 

Alianţa USR PLUS Prezent online 

4 
Solomon Adrian                       
Vicepreşedinte 

PSD Prezent la sediul CD 

5 
Vexler Silviu                            
Vicepreşedinte 

Minorităţilor naţionale Prezent online 

6 
Neaţă Eugen                             
Secretar 

PSD Prezent la sediul CD 

7 
Polak Tudor                              
Secretar 

PNL Prezent la sediul CD 
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8 Adomnicăi Mirela Elena PSD Prezent la sediul CD 

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL Prezent online 

10 Andruşceac Antonio AUR Prezent la sediul CD 

11 Berescu Monica-Elena  Alianţa USR PLUS Prezent online 

12 Calista Mara-Daniela PNL Prezent online 

13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL Prezent online 

14 Kocsis-Cristea Alexandru PNL Prezent online 

15 Mitrea Dumitrina AUR Prezent la sediul CD 

16 Oteşanu Daniela PSD Prezent la sediul CD 

17 Pavelescu Nicolae PSD Prezent la sediul CD 

18 Rizea Cristina Camelia  Alianţa USR PLUS Prezent la sediul CD 

19 Stativă Irinel Ioan PSD Prezent la sediul CD 

20 Şlincu Dan Constantin PSD Prezent la sediul CD 

21 Turcan Raluca - ministru PNL Absent 

 
 

PREȘEDINTE,     SECRETAR, 
             Oana Silvia Țoiu                  Tudor Polak 

 
 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Întocmit,  

Șef birou Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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