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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 8, 9 și 10 februarie 2022  

 
 
În ziua de 8 februarie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut pe ordinea de zi activitate de documentare şi consultare. 
 
În ziua de 9 februarie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) şi (12) din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 
286/2021 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 419/2021 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 614/2021. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Silviu Vexler, 

vicepreşedinte al comisiei. 
 
La dezbateri a participat, conform prevederilor art.56 şi 57 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, ca invitat, domnul Cătălin Boboc - Secretar de Stat 
în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 
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Lucrările au început cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea art.29 alin.(11) şi (12) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice – PLx 286/2021, care a fost trimis comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 
finalizării acestora au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – PLx 419/2021 a fost trimis comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 614/2021 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ și Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale. 

În cadrul discuțiilor au fost formulate observații, care au fost 
cuprinse în avizul comisiei. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 abțineri), avizarea favorabilă a propunerii 
legislative. 

 
În ziua de 10 februarie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut activitate de documentare şi consultare. 
 

La lucrările comisiei din ziua de 8 februarie 2022, din totalul de 19 
membri ai comisiei, au fost prezenți 18 deputaţi, lipsind doamna deputat 
Raluca Turcan (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler, Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela 
Elena Adomnicăi,  Antonio Andruşceac, Monica-Elena Berescu, Mara-
Daniela Calista, Valentin-Ilie Făgărăşian, Dumitrina Mitrea, Daniela 
Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Cristina Camelia Rizea, Irinel Ioan Stativă, 
Oana-Silvia Țoiu. 
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La lucrările comisiei din ziua de 9 februarie 2022, din totalul de 20 
de membri ai comisiei au fost prezenți 18 deputaţi, lipsind doamna 
deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Oana-
Silvia Țoiu. 

Conform prevederilor art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Oana-Silvia Țoiu a participat la lucrări domnul deputat 
Marius-Andrei Miftode (grup parlamentar USR). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Adrian Solomon - preşedinte, 
Andrea Éva Csép, Eugen Neaţă, Cristian-Gabriel Seidler, Silviu Vexler - 
vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-Constantin Şlincu - secretari, Mirela 
Elena Adomnicăi,  Antonio Andruşceac, Monica-Elena Berescu, Mara-
Daniela Calista, Valentin-Ilie Făgărăşian, Dumitrina Mitrea, Daniela 
Oteşanu, Nicolae Pavelescu, Gheorghe Pecingină, Cristina Camelia Rizea, 
Irinel Ioan Stativă, Marius-Andrei Miftode. 
 
   

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
         Adrian Solomon    Dan Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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