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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 28 și 30 iunie 2021  

 
 
În ziua de 28 iunie 2021, începând cu ora 17.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea 
ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID -19 – Plx 214/2021 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – PLx 276/2021 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – PLx 213/2021. 

 
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc - Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
 
 Discuțiile au început cu propunerea legislativă pentru completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID -19 – Plx 214/2021, care a fost trimisă 
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 
 
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care, 
supuse votului, au fost admise. În urma finalizării discuțiilor, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abțineri), adoptarea cu 
amendamente a propunerii legislative. Acestea se regăsesc în raportul 
comisiei. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 276/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care, 
supuse votului, au fost admise.  

După încheierea discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului 
de lege. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Proiectul de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – PLx 213/2021 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învățământ. 
 În cadrul dezbaterilor s-a precizat faptul că proiectul de lege a fost 
amânat într-o ședință anterioară. După reluarea discuțiilor, membrii 
comisiei au solicitat o nouă amânare, întrucât este necesară reanalizarea 
textului și prezenţa la dezbateri a ministerelor de resort. Propunerea de 
amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 Începând cu ora 18.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia pentru tehnologia informației 
și comunicațiilor, având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.36/2021 privind 
utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice 
calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marcă temporală 
electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în 
domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea si completarea unor 
acte normative – PLx 263/2021. 
 
 Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Ţoiu, 
preşedintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, împreună cu 
domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaş, președintele Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor. 
 
 La dezbateri au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu 
prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare:  

- Dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat – Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale 

- Dl Eugen Rujoiu - reprezentant, Autoritatea pentru Digitalizarea 
României 

- Dl Constantin Burdun - director adjunct, Asociația Furnizorilor de 
Servicii de Certificare 

- Dl Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- Dl Bogdan Hossu - președinte, CNS „Cartel Alfa” 
- Dl Radu Burnete - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- Dl Matei Mihai - reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- Dl Robert Bogdanffy - reprezentant, Confederația Patronală 

Concordia. 
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 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul invitaţii, care și-au exprimat 
punctele de vedere asupra oportunității adoptării proiectului de lege și 
asupra amendamentelor depuse la comisie. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
 

În ziua de 30 iunie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din vacanța 
parlamentară. 

 
La lucrările comisiei din 28 şi 30 iunie 2021, din totalul de 21 

membri ai comisiei, şi-au înregistrat prezenţa deputaţii după cum 
urmează: 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar 
Prezenţă 28 
iunie 2021 

Prezenţă 30 
iunie 2021 

1 
Ţoiu Oana-Silvia                      
Preşedinte 

USR  
Prezent la 
sediul CD 

Prezent la 
sediul CD 

2 
Csép Éva Andrea                      
Vicepreşedinte 

UDMR 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent online 

3 
Seidler Cristian-Gabriel           
Vicepreşedinte 

USR 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent online 

4 
Solomon Adrian                       
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent online 

5 
Vexler Silviu                            
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale 

Prezent online Prezent online 

6 
Neaţă Eugen                             
Secretar 

PSD 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent online 

7 
Polak Tudor                              
Secretar 

PNL 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent online 

8 Adomnicăi Mirela Elena PSD 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent online 

9 Alexandru Victoria-Violeta PNL 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent online 

10 Andruşceac Antonio AUR Prezent online Prezent online 

11 Berescu Monica-Elena  USR Prezent online Prezent online 

12 Calista Mara-Daniela PNL Prezent online Prezent online 

13 Făgărăşian Valentin-Ilie PNL Prezent online Prezent online 

14 Kocsis-Cristea Alexandru PNL Prezent online Prezent online 

15 Mitrea Dumitrina AUR Prezent online Prezent online 

16 Oteşanu Daniela PSD Prezent online Prezent online 

17 Pavelescu Nicolae PSD Prezent online Prezent online 

18 Rizea Cristina Camelia  USR Prezent online Prezent online 
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19 Stativă Irinel Ioan PSD 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent online 

20 Şlincu Dan Constantin PSD 
Prezent la 
sediul CD 

Prezent online 

21 Turcan Raluca - ministru PNL 
Înlocuitor 
prezent la 
sediul CD 

Absent 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de 
28 iunie 2021, în locul doamnei deputat Turcan Raluca (ministru) a 
participat la lucrări domnul deputat Pecingină Gheorghe (grup parlamentar 
PNL). 

 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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