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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 

lucrărilor comisiei din 28, 30 şi 31 octombrie 2019 
SINTEZA 

 
 

În ziua de 28 octombrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materiale de informare privind audierea 
candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru al Guvernului. 
 

În ziua de 30 octombrie 2019, începând cu ora 14.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
comună cu Comisia pentru pentru muncă, familie şi protecţie socială şi 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi  a 
Senatului, precum şi Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi 
bărbaţi a Camerei Deputaţilor. 

 
Cele 4 comisii s-au întrunit în şedinţa comună pentru audierea 

doamnei Victoria Violeta Alexandru, candidat la funcţia de ministru al 
muncii şi protecţiei sociale. 

 
Candidatul la funcţia de ministru al muncii şi protecţiei sociale a 

prezentat programul de guvernare al ministerului,  iar membrii celor patru 
comisii au adresat întrebări.  
 

În urma discuţiilor şi a răspunsurilor formulate de  doamna Victoria 
Violeta Alexandru, a fost supusă votului membrilor comisiilor reunite, 
candidatura pentru funcţia de ministru al muncii şi protecţiei sociale. 

 
În urma exprimării votului şi a rezultatului înregistrat - 22 de voturi 

pentru, 29 împotrivă şi o abţinere, candidatura doamnei Victoria Violeta 
Alexandru a fost avizată negativ. 
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În ziua de 31 octombrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuit membrilor comisiei materiale documentare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 28 octombrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Alin-Ionuţ Arsu, Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) 
şi Alexandru Teacă (grup parlamentar PMP). 

 
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 

Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Mara-Daniela 
Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 30 octombrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Alin-Ionuţ Arsu (grup parlamentar USR) şi Alexandru Teacă 
(grup parlamentar PMP). 

Conform   prevederilor  art.52 alin.(6)  din   Regulamentul   Camerei 
Deputaţilor, republicat, în prima parte a dezbaterilor, în locul domnului 
deputat Alin–Ionuţ Arsu (grup parlamentar USR) a participat domnul 
deputat Emanuel Ungureanu, iar în a doua parte a dezbaterilor a participat 
domnul deputat Ion Stelian. În locul domnului deputat Dan Vîlceanu (grup 
parlamentar PNL) a participat, în a doua parte a şedinţei, domnul deputat 
Oros Nechita Adrian, iar în locul doamnei deputat Mara Calista (grup 
parlamentar PNL), în a doua parte a şedinţei, a participat doamna deputat 
Cherecheş Florica.  

În locul domnului deputat Alexandru Teacă (grup parlamentar PMP) 
a participat, în prima parte a şedinţei,  doamna deputat Bozianu Nicoleta-
Cătălina. Începând cu ora 15.00, domnul deputat Alexandru Teacă a fost 
înlocuit de domnul deputat Moise Costin-Sebastian, iar începând cu ora 
15.30, a fost înlocuit de domnul deputat Pascal Emil-Marius. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 31 octombrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Alin-Ionuţ Arsu, Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) 
şi Alexandru Teacă (grup parlamentar PMP). 

 
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 

Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
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vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Mara-Daniela 
Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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