
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/13/14.02.2012                
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei  

din ziua de 08 februarie 2012 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 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 egalitatea 

de şanse din Senat au fost sesizate, de către Birourile permanente reunite, în vederea 

audierii candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru al Guvernului. 

 În şedinţa din data de 08.02.2012, orele 14.00, cele cinci Comisii menţionate mai 

sus, s-au întrunit în vederea audierii doamnei Claudia Boghicevici, pentru funcţia de 

ministru al muncii, familiei şi protecţiei sociale. 

 Lucrările şedinţei 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 a oferit 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 întrebărilor 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, aceasta întrunind unanimitatea voturilor membrilor comisiei pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi prezenţi la dezbateri (6 deputaţi). 
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În ziua de 08 februarie 2012  la lucrările Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Olosz Gergely (înlocuitorul doamnei 

deputat Pető Csilla-Mária, conform adresei cu numărul 18/16/08.02.2012 a Grupului 

parlamentar al U.D.M.R.), doamna deputat Maria Stavrositu – secretar (înlocuită la 

momentul votului de domnul deputat Cionca Arghir, conform adresei cu numărul 

16/51/08.02.2012 a Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal), doamna 

deputat Carmen Axenie, doamna deputat Mihaela Şandru (înlocuitorul doamnei deputat 

Doiniţa–Mariana Chircu, conform  adresei FN a Grupului parlamentar al Partidului 

Democrat Liberal), domnul deputat Constantin Severus Militaru. 

Au absentat: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache - vicepreşedintă, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 
 

Gheorghe FIRCZAK 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                           

                     Intocmit 
             
            Cristina Constantin 
            Consilier parlamentar 
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