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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţei comisiei din 20 decembrie 2008 

 

 

 În ziua de 20 decembrie 2008 la lucrările comisiei au fost prezenţi 

19 membri, după cum urmează: dl. Dobre Victor Paul (grup parlamentar 

PNL), dl. Botiş Ioan-Nelu (grup parlamentar PD-L), dl. Cindrea Ioan (grup 

parlamentar PSD+PC), dl. Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR), dl. 

Solomon Adrian (grup parlamentar PSD+PC), d-na. Barna Maria Eugenia 

(grup parlamentar PSD+PC), d-na. Boghicevici Claudia (grup parlamentar 

PD-L), dl. Chisăliţă Ioan Narcis (grup parlamentar PSD+PC), dl. Covaci 

Dorel (grup parlamentar PSD+PC), dl. Damian Ioan (grup parlamentar 

PSD+PC), dl. Geantă Florian Daniel (grup parlamentar PD-L), dl. Ghiţă 

Cornel (grup parlamentar PD-L), dl. Holban Titi (grup parlamentar PNL), 

d-na. Pocora Cristina Ancuţa (grup parlamentar PNL), dl. Popescu Dan 

Mircea (grup parlamentar PSD+PC), dl. Prigoană Vasile Silviu (grup 

parlamentar PD-L), dl. Sârbu Marian (grup parlamentar PSD+PC), dl. 

Săpunaru Nini (grup parlamentar PNL), dl. Vladu Iulian (grup parlamentar 

PD-L). 

În prima parte a lucrărilor, şedinţa a fost condusă de domnul 

deputat Bogdan Olteanu,vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Domnia sa 

a prezidat alegerea biroului Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Componenţa acestuia a fost aprobată cu unanimitate de voturi şi este 

următoarea: dl Victor Paul Dobre - preşedinte, dl Ioan-Nelu Botiş -  şi dl 



Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, dl Karoly Kerekes şi dl Solomon Adrian - 

secretari. 

 În partea a doua a şedinţei, lucrările s-au desfăşurat împreună cu 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului şi comisiile 

petru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, în vederea audierii domnului deputat Marian Sârbu pentru 

funcţia de ministru al muncii, familiei şi protecţiei sociale. 

 Lucrările sedinţei au fost conduse de către domnul senator Cristian 

Rădulescu, preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială 

a Senatului. 

 Domnul preşedinte Cristian Rădulescu i-a dat cuvântul domnului 

deputat Marian Sârbu care a prezentat capitolele esenţiale ale programului 

de guvernare, referindu-se la următoarele aspecte: în domeniul pieţei 

muncii, una dintre problemele importante este stabilirea echilibrului forţei 

de muncă, prin reducerea şomajului şi asigurarea de locuri de muncă, 

chiar dacă traversăm o perioadă de disponibilizări; relansarea dialogului 

social între Guvern–sindicate-patronate, deoarece România are mare 

nevoie, mai mult ca oricând, de stabilitate socială; atingerea valorii 

punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut pe economie aşa cum 

s-a promis şi cum se regăseşte în programul de guvernare, pentru acest 

lucru fiind necesară identificarea unor surse ce vor fi transferate de la 

bugetul de stat; instituirea pensiei minime garantate în cuantum de 350 

de lei; implementarea sistemului public de pensii pentru agricultori şi 

dezvolarea formării profesionale în vederea relocării forţei de muncă în 

urma măsurilor economice care se au în vedere. 

 În cursul dezbaterilor domnul deputat Marian Sârbu a răspuns 

întrebărilor membrilor comisiilor reunite. 

 Supusă la vot, propunerea de desemnare a domnului deputat Marian 

Sârbu în funcţia de ministru al muncii, familiei şi protecţiei sociale a fost 

acceptată cu 29 de voturi pentru şi 4 voturi împotrivă. 

 În urma audierii, comisiile au avizat favorabil candidatura domnului 

deputat Marian Sârbu la funcţia de ministru al muncii familiei şi protecţiei 

sociale având în vedere următoarele: competenţa, pregătirea profesională 
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şi experienţa în domeniu, precum şi prezentarea unui program de 

guvernare realist fundamentat. 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

      Victor Paul Dobre                        Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 
Consilier Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert Sorina Szabo 
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