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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 3 şi 4 iunie 2015 

 
 
În zilele de 3 şi 4 iunie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice - PLx 183/2015 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbați - PLx 405/2013 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă - PLx 357/2015. 

 
În data de 3 iunie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Dragoş Pelmuş – secretar general, Departamentul pentru egalitate 
de şanse între femei şi bărbaţi 

- d-l Dan Moldovan – consilier afaceri europene, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
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Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice - PLx 183/2015 a fost retrimis comisiei de către plenul Camerei 
Deputaţilor, în vederea reanalizării şi întocmirii unui nou raport. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abţineri), respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei și 
bărbaţi - PLx 405/2013 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar, de adoptare 
cu amendamente, trimis de Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi. De asemenea, au fost formulate şi prezentate alte 
amendamente, care, supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. Toate 
amendamentele se regăsesc în raportul preliminar întocmit şi transmis 
Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, urmând ca 
raportul comun să fie întocmit după reluarea şi finalizarea dezbaterilor în 
cadrul acestei comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - 
PLx 357/2015 a fost adoptat de membrii comisiei, cu unanimitate de 
voturi, cu un amendament, pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. Acest amendament se regăseşte în raportul comisiei. 
 

În ziua de 4 iunie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 
distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 3 şi 4 iunie 2015 au absentat domnul deputat 
Ludovic Orban (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana Plumb 
(grup parlamentar PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 
3 iunie 2015, între orele 15.00 – 16.00, în locul domnului deputat Kerekes 
Károly (grup parlamentar UDMR) a participat domnul deputat Molnár 
Zsolt.  
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Ioan 
Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 
Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian SOLOMON   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 

 


		2015-06-30T17:53:12+0300
	Lidia G. Vladescu




