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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 2 și 3 februarie 2022  

 
 
În ziua de 2 februarie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 

privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate – PLx 396/2021 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 
persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate 
mintală asociate – PLx 727/2018 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 438/2021 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – 
PLx 483/2021 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii – PLx 486/2021 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.109/2021 privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile 
publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor – PLx 512/2021 
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7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu – PLx 541/2021 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor 
categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-
COV-2 – PLx 542/2021 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a 
angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, 
suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – 
PLx 551/2021 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, 
precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi -PLx 554/2021 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.116/2021 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical 
participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 – PLx 556/2021 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 – Codul muncii – PLx 557/2021 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei 
publice – PLx 562/2021. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale 

- dna Florica Cherecheș - președinte, Autoritatea Națională pentru 
Persoanele cu Dizabilități 

- dna Daniela Bololoi - președinte, Asociația Help Autism 
- dna Elena Păculea - reprezentant, Asociația Help Autism 
- dl Lucian Ciprian Puiu - secretar general, Federația Columna. 
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Lucrările au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 
autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate – PLx 396/2021 și 
proiectul de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor 
cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate 
– PLx 727/2018, care au fost trimise atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru sănătate și familie pentru dezbaterea fondului. Ambele proiecte de 
legi au fost discutate împreună, întrucât au același obiect de 
reglementare.  

În cadrul dezbaterilor, doamna deputat Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, 
în calitate de inițiator, a prezentat amendamente. De asemenea, au fost 
prezentate amendamente de către doamna deputat Mara Daniela Calista. 
Toate amendamentele au fost supuse votului, fiind acceptate şi însuşite de 
membrii comisiei. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege cu 
nr.PLx 396/2021, respectiv respingerea proiectului de lege cu  
nr.PLx 727/2018, prevederile acestuia fiind preluate ca amendamente 
admise în proiectul adoptat de comisie. Amendamentele se regăsesc în 
raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru sănătate și 
familie, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 438/2021 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi, întrucât prevederile acestuia au fost 
preluate ca art. III în raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate - PLx 
396/2021, având în vedere obiectul de reglementare al celor două 
proiecte de lege. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate – PLx 483/2021 a fost trimis atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie pentru dezbaterea fondului. 

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate amendamente, care, supuse 
votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege în sensul 
eliminării textului adoptat de Senat şi aprobării ordonanţei de urgenţă în 
forma prezentată de Guvern.  

Amendamentele şi motivarea acestora se regăsesc în raportul 
preliminar întocmit şi transmis Comisiei pentru sănătate și familie, în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii – PLx 486/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe fond, 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat, cu un amendament de tehnică legislativă, prezentat în anexa la 
raportul preliminar întocmit şi transmis celorlalte două comisii în vederea 
finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu 
funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor – PLx 512/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe fond, 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar de 
adoptare în forma prezentată al Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată 
de Comisia pentru administrație și au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu – PLx 
541/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe fond, atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. Raportul preliminar a fost întocmit și transmis celorlalte două 
comisii sesizate pe fond, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor 
şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului 
SARS-COV-2 – PLx 542/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe fond, atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei 
pentru învățământ. 

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate amendamente, care, supuse 
votului, au fost admise. De asemenea, a fost prezentat raportul preliminar 
al Comisiei pentru învăţământ, de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte comisii 
sesizate pe fond, în vederea finalizării dezbaterilor și adoptării raportului 
comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială 
a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, 
suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – 
PLx 551/2021 a fost trimis atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat şi transmiterea unui raport preliminar cu soluţia adoptată către 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în vederea finalizării dezbaterilor şi 
întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum 
şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi - PLx 554/2021 a fost trimis pentru dezbatere 
pe fond, atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate amendamente, care, supuse 
votului, au fost admise. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului 
de lege, care se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis 
Comisiei pentru sănătate și familie, în vederea finalizării dezbaterilor și 
adoptării raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.116/2021 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical 
participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 – PLx 556/2021 a fost 
trimis pentru dezbatere pe fond, atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru sănătate și familie. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 – Codul muncii – PLx 557/2021 a fost amânat pentru o 
ședință ulterioară, la solicitarea membrilor comisiei, întrucât este necesară 
reanalizarea textului și preluarea observațiilor formulate de Consiliul 
Legislativ. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei 
publice – PLx 562/2021 a fost trimis pentru dezbatere pe fond, atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 
 În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat, cu un amendament de tehnică legislativă. 

 
În ziua de 3 februarie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare. 
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La lucrările comisiei din ziua de 2 februarie 2022, din totalul de 19 
membri ai comisiei, au fost prezenți 18 deputaţi, după cum urmează: 
- dl Adrian Solomon, dna Andrea Csép Éva, dl Eugen Neaţă, dl Cristian-

Gabriel Seidler, dl Tudor Polak, dl Dan-Constantin Şlincu, dna Mirela 
Elena Adomnicăi, dna Mara-Daniela Calista, dna Daniela Oteşanu, dna 
Cristina Camelia Rizea și dl Irinel Ioan Stativă au fost prezenți la sediul 
Camerei Deputaților; 

- dl Silviu Vexler, dl Antonio Andruşceac, dna Monica-Elena Berescu, dl 
Valentin-Ilie Făgărăşian, dna Dumitrina Mitrea, dl Nicolae Pavelescu și 
dna Oana-Silvia Țoiu au fost prezenți online; 

- dna deputat Raluca Turcan a fost absentă. 
 

La lucrările comisiei din ziua de 3 februarie 2022, din totalul de 19 
membri ai comisiei, au fost prezenți 18 deputaţi, după cum urmează: 
- dl Adrian Solomon, dna Andrea Csép Éva, dl Eugen Neaţă, dl Tudor 

Polak, dl Dan-Constantin Şlincu, dna Mirela Elena Adomnicăi, dna Mara-
Daniela Calista, dna Daniela Oteşanu, dna Cristina Camelia Rizea și dl 
Irinel Ioan Stativă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților; 

- dl Cristian-Gabriel Seidler, dl Silviu Vexler, dl Antonio Andruşceac, dna 
Monica-Elena Berescu, dl Valentin-Ilie Făgărăşian, dna Dumitrina 
Mitrea, dl Nicolae Pavelescu și dna Oana-Silvia Țoiu au fost prezenți 
online; 

- dna deputat Raluca Turcan a fost absentă. 
                                                                                                            

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
         Adrian Solomon   Dan Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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