
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/4

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 23, 24 şi 25 septembrie 2014 

 

 

În perioada 23 – 25 septembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bonă - 

PLx 75/2014 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate - PLx 384/2010 

3. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale pentru Egalitate 

Salarială - Plx 400/2014 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.67 alin.(4) din Legea 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Plx 360/2014 

5. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Titlului VIII, 

Cap.6, al Legii Nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare - Plx 432/2014 

6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

În data de 23 septembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 



La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Simona Oproiu – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

- d-na Cassiana Dinu – expert, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l senator Ioan Iovescu – iniţiator al proiectului cu nr.Plx 400/2014. 

 
 Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bonă 

– PLx 75/2014, a fost retrimis comisiei de Plenul Camerei Deputaţilor, în 

vederea reexaminării unor prevederi şi întocmirea unui nou raport. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit de comisie. 
 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010, a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi 

Comisiei pentru sănătate şi familie.   

 În cadrul discuţiilor s-a precizat că cele două comisii au întocmit un 

raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, în sensul 

respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010, precum şi 2 

rapoarte suplimentare, de menţinere a soluţiei iniţiale. Proiectul de lege a 

fost retrimis comisiilor de către Plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 Dezbaterile asupra proiectului de lege au fost amânate, la solicitarea 

Ministerului Sănătăţii. 

 

 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale pentru 

Egalitate Salarială - Plx 400/2014 are ca obiect de reglementare instituirea 

zilei de 15 februarie ca Zi Naţională pentru Egalitate Salarială, în vederea 

creşterii gradului de conştientizare asupra discriminărilor existente pe 
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piaţa muncii din România, reflectate în diferenţa de remunerare între 

femei şi bărbaţi.  

 Propunerea legislativă a fost discutată în prezenţa iniţiatorului. În 

urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, respingerea acesteia. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În data de 24 septembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 Pe ordinea de zi s-au aflat proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.67 alin.(4) din Legea 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Plx 360/2014 a 

fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de 

competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
prezentată de iniţiatori. 
 

 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Titlului 

VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare - Plx 432/2014 a fost trimisă 

comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 

pentru sănătate şi familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
 

Dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială a fost amânată, la solicitarea membrilor 

comisiei. 
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În ziua de 25 septembrie 2014, 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 (25) în zilele de 23, 24 şi 25 septembrie 2014 au absentat doamna 

deputat Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru şi domnul 

deputat Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian, Vladu Iulian şi Pocora Cristina-Ancuţa 

– vicepreşedinţi, Găină Mihăiţă şi Iane Daniel – secretari, Amet Varol, 

Anton Marin, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu 

Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dolha Mircea, Dumitrache 

Ileana-Cristina, Galan Constantin, Nicoară Romeo Florin, Orban Ludovic, 

Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela,  Tudorie Violeta. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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