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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 8 februarie 2012 

 

 

În ziua de 8 februarie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, în şedinţă comună 

cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia 

pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia 

pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru egalitate de 

şanse din Senat.  

Cele cinci comisii au avut pe ordinea de zi audierea doamnei Claudia 

Boghicevici, nominalizată la funcţia de ministru al muncii, familiei şi 

protecţiei sociale. 

 

 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Petru 

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

Senatului. 

 

După deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte de şedinţă i-a dat 

cuvântul doamnei Claudia Boghicevici, pentru a prezenta obiectivele 

mandatului pe care îl va avea de îndeplinit. 

 După prezentarea activităţii profesionale şi a obiectivelor propuse, 

doamna Claudia Boghicevici a răspuns la întrebările adresate de senatorii 

şi deputaţii prezenţi la dezbateri. 



 În urma finalizării discuţiilor, domnul preşedinte Petru Başa a supus 

la vot candidatura doamnei Claudia Boghicevici pentru funcţia de ministru 

al muncii, familiei şi protecţiei sociale, care a întrunit unanimitatea 

voturilor senatorilor şi deputaţilor prezenţi (32 de parlamentari). 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (27), în ziua de 8 februarie 2012 au lipsit domnul deputat Victor 

Paul Dobre, doamna deputat Mariana Câmpeanu, domnul deputat Ludovic 

Orban, doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora, domnul deputat Nini 

Săpunaru (grup parlamentar PNL), domnul deputat Ioan Cindrea, domnul 

deputat Adrian Solomon, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, domnul 

deputat Ioan Narcis Chisăliţă, domnul deputat Dorel Covaci, doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Dan-Mircea Popescu 

(grup parlamentar PSD), doamna deputat Aurelia Vasile (grup 

parlamentar Progresist), domnul deputat Pál Árpád (grup parlamentar 

UDMR). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Pál Árpád (grup 

parlamentar UDMR) – ministru, a participat domnul deputat Antal Isvan.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici şi Răzvan 

Ţurea – vicepreşedinţi, Kerekes Karoly – secretar, Daniel Ionuţ 

Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Cosmin 

Mihai Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu, Antal Istvan. 

  

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Răzvan Ţurea     Kerekes Karoly 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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