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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 22-23 decembrie 2020 

 
 
 

În data de 22 decembrie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfășurat lucrările având pe ordinea de zi alegerea biroului 
comisiei. 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Cristina-Mădălina 
Prună, vicepreşedinte al Camerei Deputaților. 

Pentru funcția de președinte al comisiei a fost aleasă, cu 
unanimitate de voturi, doamna Oana-Sivia Țoiu (grup parlamentar USR-
PLUS).  

Pentru cele 5 funcții de vicepreşedinte au fost aleși, cu unanimitate 
de voturi, doamna Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR), domnul 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR-PLUS), domnul Adrian 
Solomon (grup parlamentar PSD) şi domnul Silviu Vexler (grup 
parlamentar al Minorităților naționale). 

Pentru cele 2 funcții de secretar au fost aleși, cu unanimitate de 
voturi, domnul Eugen Neață (grup parlamentar PSD) și domnul Tudor 
Polak (grup parlamentar PNL). 

În finalul şedinţei, au avut loc o scurtă prezentare a personalului de 
specialitate din cadrul secretariatului comisiei, având în vedere începerea 
unei noi legislaturi, precum şi faptul că cei mai mulţi membri ai comisiei 
sunt la primul mandat. 

De asemenea, s-a făcut precizarea că, în conformitate cu hotărârea 
plenului Camerei Deputaţilor, numărul membrilor Comisiei pentru muncă 
și protecție socială este 21, însă propunerile de membri ai comisiei făcute 
de grupurile parlamentare, în limita locurilor aprobate de plenul Camerei 
Deputaţilor, au acoperit doar 18 locuri din cele 21. Astfel, grupul 
parlamentar al AUR nu și-a desemnat încă cei 2 membri care fac parte din 
comisie, respectiv grupul parlamentar al PNL şi-a desemnat doar 5 
membri din 6.  
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Având în vedere cele prezentate, Comisia este alcătuită, în prezent, 
din 18 membri, după cum urmează: 

1. Ţoiu Oana-Silvia - Preşedinte 
2. Csép Éva-Andrea - Vicepreşedinte 
3. Seidler Cristian-Gabriel - Vicepreşedinte 
4. Solomon Adrian - Vicepreşedinte 
5. Vexler Silviu - Vicepreşedinte 
6. Neaţă Eugen - Secretar 
7. Polak Tudor - Secretar 
8. Adomnicăi Mirela Elena 
9. Alexandru Victoria-Violeta 
10. Berescu Monica-Elena 
11. Calista Mara-Daniela 
12. Chira Claudiu-Martin 
13. Kocsis-Cristea Alexandru 
14. Neaga Florian-Claudiu 
15. Oteşanu Daniela 
16. Rizea Cristina Camelia 
17. Stativă Irinel Ioan 
18. Şlincu Dan-Constantin 

 
 
În data de 23 decembrie 2020, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 
ale Senatului s-au întrunit în şedinţă comună și au procedat, în 
conformitate cu prevederile art. 87 alin.(2) din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la audierea doamnei Raluca 
Turcan, candidat la funcţia de ministru al muncii şi protecţiei sociale. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul senator Ștefan Pălărie, 

preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a 
Senatului. 

 
La începutul lucrărilor s-a hotărât, cu 23 de voturi pentru și 12 

voturi împotrivă, ca în cadrul audierii să poată fi adresate candidatului la 
funcţia de ministru câte trei întrebări din partea fiecărui grup parlamentar. 

 
În continuare, doamna Raluca Turcan, în calitate de candidat la 

funcţia de ministru al muncii şi protecţiei sociale, a prezentat programul 
de guvernare al ministerului, arătând că vor continua măsurile active cu 
privire la șomajul tehnic și stimularea reîntoarcerii în muncă a persoanelor 
disponibilizate. Domnia sa s-a referit și la măsurile active adresate 
tinerilor cu vârste între 16 și 29 de ani: timpul flexibil de muncă; 
încurajarea telemuncii; digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii. 
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Cu privire la pensii, doamna Raluca Turcan a arătat că trebuie puse 
bazele unor norme echitabile care să redea demnitatea pensionarilor. Iar 
în ceea ce privește protecția copilului și egalitatea de șanse preocuparea 
este de creștere a alocațiilor de stat pentru copii și asigurarea accesului la 
educație prin măsuri active implementate de toate ministerele implicate. 

 
Membrii celor patru comisii au adresat întrebări referitoare la 

aplicarea legislației în materia alocației de stat pentru copii; creșterea 
salariului minim brut pe țară garantat în plată, aplicarea măsurilor de 
creștere a indicatorului social de referință, astfel cum au fost reglementate 
recent prin proiectul de lege cu nr. PLx 453/2020.  

De asemenea, au fost adresate întrebări cu privire la perioada 
necesară implementării unor măsuri în sprijinul elevilor care au de parcurs 
distanțe mari, chiar și de 8 km pe jos până la școală, precum și la 
prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor referitoare la 
pensiile de serviciu acordate persoanelor din administrația publică locală. 
 Membrii comisiilor au fost interesați de valorificarea la pensie a 
perioadelor lucrate în locuri de muncă încadrate în grupe de muncă și, de 
asemenea, de finanțarea de la bugetul de stat a drepturilor de care 
beneficiază persoanele cu handicap. 
 În continuare, doamna Raluca Turcan a răspuns întrebărilor arătând 
că există preocuparea de a se găsi soluții pentru majorarea alocațiilor 
copiilor, precum și a salariului minim brut pe țară garantat în plată, acesta 
din urmă fiind raportat la productivitatea muncii. 
 În ceea ce privește asigurarea accesului la educație, doamna Raluca 
Turcan a arătat că în perioada imediat următoare România are uriașul 
avantajul al fondului de coeziune de 6 miliarde de euro destinat copiilor 
inclusiv sprijin financiar pentru dezinstituționalizarea copiilor. 

 
În urma audierii, comisiile au avizat favorabil candidatura doamnei 

Raluca Turcan la funcţia de ministru al muncii şi protecţiei sociale, votul 
exprimat în urma audierii fiind 24 de voturi pentru şi 16 voturi împotrivă. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (18) în ziua de 22 decembrie 2020 a absentat domnul deputat 
Kocsis-Cristea Alexandru (grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Oana-Silvia 
Țoiu - preşedinte, Éva-Andrea Csép, Cristian-Gabriel Seidler, Adrian 
Solomon şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Eugen Neaţă și Tudor Polak – 
secretari, Mirela Elena Adomnicăi, Victoria-Violeta Alexandru, Monica Elena 
Berescu, Mara-Daniela Calista, Claudiu-Martin Chira, Florin-Claudiu Neaga, 
Daniela Oteşanu, Cristina-Camelia Rizea, Irinel-Ioan Stativă, Dan 
Constantin Șlincu. 

 
 
 
 



 
4/4

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (18) în ziua de 23 decembrie 2020 au absentat domnii deputați 
Florin Claudiu Neaga și Daniela Oteşanu (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Cristina Camelia Rizea a participat domnul deputat Radu 
Panait (grup parlamentar USR PLUS). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Oana-Silvia 
Țoiu - preşedinte, Éva-Andrea Csép, Cristian-Gabriel Seidler, Adrian 
Solomon şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Eugen Neaţă și Tudor Polak – 
secretari, Mirela Elena Adomnicăi, Victoria-Violeta Alexandru, Monica Elena 
Berescu, Mara-Daniela Calista, Claudiu-Martin Chira, Alexandru Kocsis-
Cristea, Irinel-Ioan Stativă și Dan Constantin Șlincu. 
 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Oana Silvia Țoiu   Tudor Polak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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