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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 16 şi 18 iunie 2015 

 

 
În zilele de 16 şi 18 iunie 2015, 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.202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – PLx 
405/2013 

2. Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an şcolar - Zi 
liberă pentru părinţi - PLx 170/2014 

3. Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului 
didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 
mai 2011 - PLx 320/2015 

4. Proiect de Lege privind economia socială - PLx 335/2014. 
 

În data de 16 iunie 2015, începând cu ora 10.00, lucrările 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială s-au desfăşurat în comun cu 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. A fost discutat 
proiectul de lege aflat la pct.1 în ordinea de zi. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
La dezbateri a participat d-l Dragoş Pelmuş, secretar general al 

Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi din 
cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi – PLx 405/2013 a fost trimis pentru dezbatere Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi. 

În cadrul unor şedinţe anterioare, proiectul de lege a fost aprobat cu 
amendamente de către Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi, transmise comisiei noastre printr-un raport preliminar. În urma 
analizării lor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 
aprobat proiectul de lege cu amendamente, unele dintre ele fiind diferite 
de cele transmise prin raportul preliminar. 

Ţinând cont de forma diferită aprobată, cele două comisii s-au reunit 
în şedinţă comună pentru a finaliza dezbaterile asupra proiectului. Astfel, 
au fost prezentate şi discutate amendamentele aprobate de membrii 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, care se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
În data de 16 iunie 2015, începând cu ora 11.00, lucrările 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială s-au desfăşurat în comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Au fost discutate 
proiectele aflate la pct.2 şi 3 în ordinea de zi. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
 La dezbateri au participat: 

• d-l Andrei Gheorghe Kiraly - Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice 

• d-l Mihai Păunica – director, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice 

• d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice. 
 

Proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an şcolar - Zi 
liberă pentru părinţi - PLx 170/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport. 

În cadrul unor şedinţe anterioare, proiectul de lege a fost respins de 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, fiind adoptat cu 
amendamente de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Ţinând 
cont de soluţiile diferite, cele două comisii s-au reunit în şedinţă comună 
pentru a finaliza dezbaterile asupra proiectului.  
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Astfel, au fost prezentate şi discutate amendamentele aprobate de 
membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, precum şi opiniile 
reprezentanţilor ministerelor prezenţi la dezbateri. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 3 abţineri), respingerea 
proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun 
întocmit. 

 
Proiectul de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite 

personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 
2008-13 mai 2011 - PLx 320/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport. În cadrul discuţiilor au fost formulate 
amendamente, în vederea respectării normelor de tehnică legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât cu majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
În data de 16 iunie 2015, începând cu ora 14.00, lucrările 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială s-au desfăşurat în comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. A fost discutat proiectul de lege aflat la pct.4 în 
ordinea de zi. 
 

Proiectul de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 a fost 
trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 

Pe parcursul mai multor şedinţe, cele trei comisii au dezbătut 
proiectul de lege, documentele însoţitoare, punctele de vedere solicitate, 
precum şi amendamentele depuse. Au fost întocmite rapoarte preliminare, 
de adoptare a proiectului de lege cu amendamente.  

Într-o şedinţă anterioară, membrii Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială au solicitat ca dezbaterile finale şi votul asupra proiectului 
de lege să aibă loc într-o şedinţă comună.  

Astfel, cele trei comisii s-au reunit în şedinţă comună. În urma 
prezentării amendamentelor şi a finalizării discuţiilor, membrii celor trei 
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit. 
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În ziua de 18 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 16 şi 18 iunie 2015 au absentat domnul deputat 
Mircea Dolha (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana Plumb 
(grup parlamentar PSD) - ministru. 

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, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes 
Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian SOLOMON   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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