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Deputata Oana-Consuela Florea, propusa la Ministerul Fondurilor Europene
La 17 aprilie 2019, Comitetul Executiv National al PSD a decis înlocuirea din functie a ministrului
Fondurilor Europene, Rovana Plumb. În locul acesteia, la sefia ministerului Fondurilor Europene a fost
propusa deputata Oana-Consuela Florea.
Deputata Oana-Consuela Florea s-a nascut la 13 iunie 1975.
A studiat la Liceul Economic "A. D. Xenopol" din Bucuresti, pe care l-a absolvit în 1993 cu specializarea
financiar-contabila, potrivit cdep.ro.
În 1993 a început cursurile Institutului de Drept si Relatii Internationale "Nicolae Titulescu" din Capitala, obtinând
licenta în 1997. În 2011, a obtinut un Master în Drept International si Drept European din partea aceluiasi institut.
În anul 2008, a urmat un program postuniversitar cu titlul "Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de
Aparare din cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".
A ocupat posturile de: consilier juridic la Directia pentru protectia copilului din Bucuresti (1998-2001); consilier cabinet chestor Camera Deputatilor (2001); profesor de limba engleza la Eastern Institute din Coreea de Sud
(2002-2003); director S. C. Mister Net SRL (2005-2009); director executiv la Fundatia pentru Apararea
Cetatenilor Împotriva Abuzurilor Statului (2009-2014); asistent parlamentar acreditat la Parlamentul European
(2014-2016).
În actual legislatura, este deputat PSD de Bucuresti. Din noiembrie 2017 pâna în februarie 2018 a fost vicelider al
Grupului Parlamentar al PSD. A fost presedinte al Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor
pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential (iulie
2017-februarie 2018). A fost vicepresedinta a Comisiei juridice, de disciplina si imunitati (2016-2018).
Este membru în Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si
asigurarea stabilitatii legislative în domeniul justitiei, precum si în Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor
si Senatului privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta în domeniul securitatii nationale.
Din februarie 2018 este membru în Comisia comuna permanent a Camerei Deputatilor si Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI.
Din iulie 2018 este presedinte al Delegatiei Parlamentului României la Grupul Comun de Control Parlamentar
asupra EUROPOL.
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