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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 30 și 31 august 2021  

 
 
 În ziua de 30 august 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
avut pe ordinea de zi activitate de documentare și consultare. 

 
În ziua de 31 august 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru 

modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal – PLx 72/2021 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 – Plx 177/2021 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale 1/2011 – Plx 216/2021 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 231/2021 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.229 din 
Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil – Plx 252/2021 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 262/2021 

7. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea locuinţei 
nr.114/1996 – PLx 275/2021. 
 



 
2/4

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

 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare:  

- dl András István Demeter – Secretar de Stat, Ministerul Culturii 
- dna Georgeta Toma – șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
- dl Bogdan Ghinea – consilier, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei. 

 
Discuțiile au început cu proiectul de Lege privind participarea salariaţilor 

la profit, precum şi pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal – 
PLx 72/2021, care a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul discuţiilor a luat cuvântul domnul deputat Adrian Solomon, în 
calitate de iniţiator, care a precizat că iniţiativa a fost promovată la finalul 
legislaturii 2016-2020, iar în urma reanalizării unor aspecte ce ţin de aplicarea 
măsurilor propuse, precum şi a observaţiilor din avizul primit de la Consiliul 
Legislativ, ea nu mai poate fi susţinută în acest moment. Astfel, în urma 
finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de lege, cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 – Plx 177/2021 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale 1/2011 – Plx 216/2021 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi (2 abțineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea 
unor măsuri în domeniul sănătăţii – PLx 231/2021 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru sănătate și familie. 
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În cadrul discuțiilor s-a precizat faptul că proiectul de lege a fost amânat 
într-o ședință anterioară. După reluarea dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.229 din 

Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul 
civil – Plx 252/2021 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
262/2021 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

În cadrul lucrărilor a luat cuvântul domnul András István Demeter, care a 
prezentat punctul de vedere al Ministerului Culturii asupra oportunității 
adoptării acestei inițiative legislative.  

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât amânarea 
propunerii legislative pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea locuinţei 

nr.114/1996 – PLx 275/2021 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(2 voturi împotrivă și o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 
 
 În ziua de 30 august 2021 au participat la activitatea de documentare şi 
consultare toţi membrii comisiei. 
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La lucrările comisiei din ziua de 31 august 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa toţi cei 21 de membri ai comisiei, după cum urmează: 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar 
Prezenţă 

1.  
Ţoiu Oana-Silvia                      
Preşedinte 

USR Prezent la sediul CD 

2.  
Csép Éva Andrea                      
Vicepreşedinte 

UDMR Prezent online 

3.  
Seidler Cristian-Gabriel           
Vicepreşedinte 

USR Prezent online 

4.  
Solomon Adrian                       
Vicepreşedinte 

PSD Prezent online 

5.  
Vexler Silviu                            
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale 

Prezent online 

6.  
Neaţă Eugen                             
Secretar 

PSD Prezent online 

7.  
Polak Tudor                              
Secretar 

PNL Prezent online 

8.  Adomnicăi Mirela Elena PSD Prezent online 

9.  Alexandru Victoria-Violeta PNL Prezent online 

10.  Andruşceac Antonio AUR Prezent la sediul CD 

11.  Berescu Monica-Elena  USR 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 online 

17.  Pavelescu Nicolae PSD Prezent online 

18.  Rizea Cristina Camelia  USR Prezent la sediul CD 

19.  Stativă Irinel Ioan PSD Prezent online 

20.  Şlincu Dan Constantin PSD Prezent online 

21.  Turcan Raluca - ministru PNL Înlocuitor prezent online 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de 31 
august 2021, în locul doamnei deputat Raluca Turcan (ministru) a participat la 
lucrări domnul deputat Gheorghe Pecingină  (grup parlamentar PNL). 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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