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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 26, 27 şi 28 aprilie 2022  

 
 

 În ziua de 26 aprilie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 
 În ziua 27 aprilie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 138/2022 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a 
altor acte normative – PLx 194/2022 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.23 din Ordonanţa 
Guvernului nr.58 din 21 august 1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în Romania – Plx 202/2022 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 206/2022 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 212/2022. 

 
 Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Andrea Éva Csép, 
vicepreşedinte al comisiei. 
 
 La dezbateri au participat în calitate de invitați: 

- dl Aurel-George Mohan - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- dl Cătălin Micu - Subsecretar de Stat, Ministerul Educaţiei 
- dl Adrian-Ștefănel Manafu - director, Ministerul Economiei 
- senator Cosmin Marian Poteraş – iniţiator plx 212/2022.  
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 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 138/2022, care a fost 
trimisă comisiei noastre în vederea avizării, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru învăţământ. 
 În urma finalizării dezbaterilor, inițiativa legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi.  
  
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte 
normative – PLx 194/2022, a fost trimis comisiei noastre în vederea 
avizării, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 
 În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi.  
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea art.23 din Ordonanţa 
Guvernului nr.58 din 21 august 1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în Romania – Plx 202/2022, a fost trimisă comisiei 
noastre în vederea avizării, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru antreprenoriat şi turism. 
 În urma finalizării dezbaterilor, inițiativa legislativă a fost avizată 
negativ, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă).  
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 206/2022, a fost trimis comisiei 
noastre în vederea avizării, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi.  
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 212/2022, a fost trimisă comisiei 
noastre în vederea avizării, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru învăţământ şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 În urma finalizării dezbaterilor, inițiativa legislativă a fost avizată 
negativ, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi o abţinere).  
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 În ziua de 28 aprilie 2022, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a avut activitate de documentare şi consultare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
   

La lucrările comisiei din ziua de 27 aprilie 2022, din totalul de 21 
membri ai comisiei, au lipsit domnul deputat Adrian Solomon (grup 
parlamentar PSD) - delegaţie, doamna deputat Raluca Turcan (grup 
parlamentar PNL) şi domnul deputat Ringo Dămureanu (grup parlamentar 
AUR). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Andrea Éva Csép, Cristian Gabriel 
Seidler, Eugen Neaţă, și Silviu Vexler - vicepreşedinţi, Tudor Polak, Dan-
Constantin Şlincu - secretari, Mirela Elena Adomnicăi, Antonio Andruşceac, 
Monica-Elena Berescu, Mara-Daniela Calista, Dumitru Coarnă, Maria-
Gabriela Horga, Ion-Alin-Dan Ignat, Daniela Oteşanu, Nicolae Pavelescu, 
Gheorghe Pecingină, Irinel Ioan Stativă, Oana-Silvia Țoiu. 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou, 
Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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