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S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din ziua de  22 mai  2012 
  

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege  pentru completarea  Anexei nr. IV din Legea cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice (PL x 103/4.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Membrii Comisiei au analizat conţinutul iniţiativei legislative, ce are ca 

obiect de reglementare introducerea unei noi categorii de personal – artist 

liric filarmonică - ce nu fusese inclusă iniţial în anexă. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să 

avizeze favorabil acest proiect de lege. 

În ziua de 22 mai a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total de 19 de 

membri ai Comisiei au fost prezenţi 11 deputaţi: d-na preşedinte Raluca 

Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), dl. 

vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar 

Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD),  dl. deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), 

dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu 

(G.P. al PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. 

deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Horea 

Dorin Uioreanu (G.P. al PNL) şi dl. deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD, iar 

următorii parlamentari au fost absenţi: dl. deputat Florin Serghei Anghel 

(G.P. al PD-L), d-na deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), d-na 

deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor 
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(G.P. al UDMR), dl. deputat Ciprian-Florin Luca (G.P. al PSD), dl. deputat 

Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. 

al PNL) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar - independent). 

 

                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                              Florin Costin PÂSLARU 
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