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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/130 
 

  
Către 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
Doamnei preşedinte Simona BUCURA-OPRESCU 

 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Doamnei preşedinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.128/2021 

privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul 

administraţiei penitenciare, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități în procedură de urgenţă, cu 

adresa nr. PLx 50/2022 din 21 februarie 2022, pentru dezbatere şi 

examinare pe fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/130 
 

 
RAPORT   PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri 

referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei 
penitenciare 

 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități, au 
fost sesizate, prin adresa nr. PLx 50/2022 din 21 februarie 2022, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.128/2021 privind unele 
măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei 
penitenciare. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.128/2021, prin care se instituie 
unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul 
administraţiei penitenciare. Intervenţiile legislative vizează includerea la 
nivel de reglementare primară a unui mecanism care să permită plata 
majorării corespunzătoare titlului de specialist de clasă într-o manieră 
similară cu cea aplicabilă personalului Ministerului Afacerilor Interne, 
eliminându-se astfel discriminările existente în cadrul aceleiaşi familii 
ocupaţionale. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 14 februarie 2022. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.986/14.12.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.4c-15/32/08.03.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/86/1.03.2022) 
 raportul preliminar al Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului (nr. 4c-7/61/22.03.2022) 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 17 mai 2022 şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- dl  Mihai Pașca - Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- dl Ştefan Pisică - şef serviciu, Casa de Pensii Sectorială a 

Ministerului Afacerilor Interne 
- dl Mihai Ababei - şef serviciu, Casa de Pensii Sectorială a 

Ministerului Afacerilor Interne 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 
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