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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 29 iunie 2020 
 

 
În data de 29 iunie 2020, începând cu ora 11.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfășurat lucrările în ședință online, având 
următoarea ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice – PLx 395/2020 

2. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 
204/2019 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului 
care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice – PLx 317/2020 

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice – PLx 233/2020. 

 
Şedinţa online a comisiei a fost organizată şi condusă de către 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

La dezbateri a participat ca invitat domnul Tudor Polak, Secretar de 
Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice – PLx 
395/2020, care a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 
204/2019 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. Acestea se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 
personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice – PLx 317/2020 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În cursul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor, întrucât nu au participat la ședință reprezentanții Ministerului 
Justiției. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – PLx 233/2020 a 
fost trimis pentru dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate amendamente, care 
supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă şi 5 abţineri), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege.  Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte 

normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de 
serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate 
definitiv pentru fapte de corupţie – PLx 661/2019 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități.  

În cadrul discuţiilor s-a precizat că proiectul de lege se discută la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi s-a solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru ora 14.00, pentru a primi raportul preliminar de la 
această comisie. 

Astfel, începând cu ora 14.00, Comisia pentru muncă și protecție 
socială a reluat dezbaterile asupra acestui proiect de lege. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 
adoptare cu amendamente transmis de Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 
două  comisii. 
 

La lucrările online ale comisiei din data de 29 iunie 2020 şi-au 
înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei, 
iar următorii membri ai comisiei au participat la lucrări fiind prezenţi la 
sediul Camerei Deputaţilor: Silviu Vexler – vicepreşedinte, Éva-Andrea 
Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian 
Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Cristian-
George Sefer, Lia Olguţa Vasilescu şi Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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