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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 4, 5 şi 6 martie 2014 

 

În ziua de 4 martie 2014, începând cu ora 9.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei 

Deputaţilor, respectiv Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi 

Comisia pentru egalitatea de şanse ale Senatului. 

Comisiile reunite au avut pe ordinea de zi audierea doamnei Aurelia 

Cristea, candidat pentru funcţia de ministru delegat pentru dialog social. 

Lucrările au fost conduse de către domnul Liviu Marian Pop, 

preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului. 

După prezentarea obiectivelor şi a măsurilor pe care doreşte să le 

implementeze în mandatul său, doamna Aurelia Cristea a răspuns 

întrebărilor formulate de către membrii celor patru comisii.  

După finalizarea discuţiilor, a fost supusă votului candidatura 

doamnei Aurelia Cristea, pentru funcţia de ministru delegat pentru dialog 

social, fiind acceptată de membrii comisiilor cu majoritate de voturi (30 de 

voturi pentru şi 16 voturi împotrivă).  

La lucrări au participat 46 de parlamentari din totalul de 59 membri 

ai celor 4 comisii. 

 



Începând cu ora 10.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru sănătate şi familie ale 

Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 

socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse ale Senatului. 

Comisiile reunite au avut pe ordinea de zi audierea doamnei Rovana 

Plumb, candidat pentru funcţia de ministru al muncii, familiei, protecţiei 

sociale şi persoanelor vârstnice. 

Lucrările au fost conduse, în prima parte, de către domnul Florin 

Iordache, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a 

Camerei Deputaţilor, apoi au fost preluate de către domnul Liviu Marian 

Pop, preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului. 

Doamna Rovana Plumb a făcut o prezentare a unora dintre 

priorităţile pe care le are în vedere, pe trei linii importante: pe zona de 

ocupare, care, potrivit domniei sale, este una dintre direcţiile strategice în 

ceea ce priveşte activitatea şi politicile în domeniul muncii, despre 

componenta privind zona persoanelor vârstnice, şi anume despre sistemul 

de pensii, şi a treia componentă, cea legată de zona politicilor sociale, de 

asistenţă socială. 

După prezentarea priorităţilor şi a măsurilor pe care doreşte să le 

implementeze în mandatul său, doamna Rovana Plumb a răspuns 

întrebărilor formulate de către membrii celor cinci comisii.  

După finalizarea discuţiilor, a fost supusă votului candidatura 

doamnei Rovana Plumb, pentru funcţia de ministru al muncii, familiei, 

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, fiind acceptată de membrii 

comisiilor cu majoritate de voturi (34 de voturi pentru şi 16 voturi 

împotrivă).  

La lucrări au participat 63 de parlamentari din totalul de 76 membri 

ai celor 5 comisii. 
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Având în vedere importanţa celor două portofolii, discuţiile din 

cadrul şedinţei din 4 martie 2014 au fost stenografiate, stenogramele 

putând fi consultate la secretariatul Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială a Camerei Deputaţilor. 

 

În zilele de 5 şi 6 martie 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 (24) în zilele de 4, 5 şi 6 martie 2014 au absentat doamna deputat 

Anastase Roberta-Alma (grup parlamentar PDL) şi domnul deputat Sefer 

Cristian-George (grup parlamentar PP-DD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Axente Ioan, 

Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Grapini Maria, Iane Daniel, Kerekes Károly, Stativă Irinel-

Ioan, Stoica Mihaela, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 

  

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

       
             
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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