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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 4, 5 și 6 februarie 2020 

 

 

În ziua de 4 februarie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 privind Codul muncii – Plx 718/2018 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare – PLx 

451/2019 

3. Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 

din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice – PLx 523/2019. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Ioana Constantin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Protecţiei Sociale 

- d-l Marius Dorobanţu - director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Carmen Cîrstea - consilier, Ministerul Muncii și Protecţiei 

Sociale 

- d-na Ioana Popescu - consilier, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale 
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- d-l George Dumitrescu - consilier, Agenţia Natională pentru 

Egalitatea de Şanse între Femei și Bărbaţi 

- d-l Dumitru Costin - președinte, Blocul Naţional Sindical 

- d-l Horaţiu Raicu - secretar general, Blocul Naţional Sindical 

- d-l Cristian Mihai - reprezentant, Blocul Naţional Sindical 

- d-na Liliana-Elena Glinţă – reprezentant, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România 

- d-l Andrei Dina - reprezentant, Confederaţia Patronală Concordia. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 privind Codul muncii – Plx 718/2018 a fost trimisă spre 

dezbatere pe fond comisiei noastre.  

La începutul lucrărilor, s-a solicitat amânarea dezbaterilor, pentru a 

fi invitaţi la dezbateri reprezentanţii Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării și ai Inspecţiei Muncii. Propunerea de amânare a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare – PLx 451/2019 a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei 

noastre. 

În cadrul discuţiilor, s-a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o 

ședinţă ulterioară şi solicitarea unui nou punct de vedere de la Guvern 

asupra proiectului de lege şi a amendamentelor depuse. Propunerea de 

amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice – PLx 523/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe 

fond. 

În cadrul discuţiilor, s-a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o 

ședinţă ulterioară şi solicitarea unui nou punct de vedere de la Guvern 
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asupra proiectului de lege şi a amendamentelor depuse. Propunerea de 

amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

  

În zilele de 5 și 6 februarie 2020, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 

individual, fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 

În ziua de 4 februarie 2020, au participat la lucrări toţi membrii 

comisiei. 

  

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 5 şi 6 februarie 2020 a absentat domnul deputat 

Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 

Solomon – preşedinte, Dumitru Oprea, Eugen Neaţă şi Silviu Vexler – 

vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép și Violeta Răduţ – secretari, Alin-Ionuţ 

Arsu, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Mihăiţă Găină, 

Elena Hărătău, Petre-Florin Manole, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-

Mădălina Peţa-Ştefănescu, Florin Popa, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-

George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Alexandru Teacă, Lia Olguţa Vasilescu, 

Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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