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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 15, 16 și 17 februarie 2022  

 
 
 
În ziua de 15 februarie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative – PLx 
484/2021 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate – PLx 610/2021 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor articole din 
Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Plx 576/2021 

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui 
decedat – PLx 20/2022 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
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unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – PLx 
31/2022. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitați: 
-  dl Cătălin Boboc - Secretar de Stat, Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale; 
- dl Emanuel-Gabriel Botnariu - președinte, Consiliul de 

monitorizare a implementării Convenției privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități; 

- dl Dan Zaharescu - director executiv, Asociația Română a 
Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM). 
 

Lucrările au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi 
a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative – PLx 484/2021, care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor, întrucât nu au participat la lucrări reprezentanții Ministerului 
Sănătății. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate – PLx 610/2021 a fost trimis spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. Raportul preliminar a fost transmis Comisiei pentru sănătate și 
familie, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor articole din 
Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Plx 576/2021 fost trimisă 
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spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei 
pentru sănătate și familie și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În cadrul discuțiilor a luat cuvântul domnul Emanuel-Gabriel 
Botnariu, președintele Consiliului de monitorizare a implementării 
Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

De asemenea, au luat cuvântul membrii comisiei. 
În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și 4 abțineri), respingerea 
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
preliminar transmis celorlalte comisii sesizate cu dezbaterea pe fond, în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.168/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni 
şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea 
unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat – PLx 
20/2022 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, întrucât a rămas fără obiect. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – PLx 31/2022 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
În zilele de 16 și 17 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 15 februarie 2022, din totalul de 
20 de membri ai comisiei au fost prezenți 19 deputaţi, lipsind doamna 
deputat Raluca Turcan (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi la lucrări următorii deputaţi: Adrian Solomon - 
preşedinte, Andrea Csép Éva, 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, Oana-Silvia Țoiu. 

 
   
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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