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Comisia pentru egalitatea de şanse                    Nr. 37/ 714/ 23 decembrie 2009     
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din ziua de 22 decembrie 2009 
   

Marţi,  22 decembrie  2009, ora 1100 

În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Audierea candidatului la funcţia de Ministru al  Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, propus de candidatul pentru funcţia de Prim Ministru al României, 

domnul  Emil Boc. 

 

Audierea a avut loc în cadrul şedinţei comune a comisiilor de muncă şi protecţie 

socială, comisiilor pentru egalitatea de şanse din Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi 

Comisiei  pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei 

pentru Muncă şi Protecţie Socială din Camera Deputaţilor. 

În debutul audierii, domnul Mihai Constantin Şeitan, candidatul la funcţia de Ministru 

al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a prezentat principalele obiective şi priorităţi ale 

viitorului mandat, menţionând următoarele: 

- în domeniul pensiilor este important să se asigure în continuare plata acestora 

la timp, precum şi continuarea demersurilor privind Legea unificării sistemelor de 

pensii, care ar redresa financiar domeniul de pensii; 

- în domeniul ocupării forţei de muncă este important ca anul viitor să se 

accelereze măsurile active de ocupare şi să se faciliteze accesarea fondurilor 

structurale pentru calificarea şomerilor. De asemenea, trebuie ţinut cont că 

şomajul este în creştere, preconizându-se o rata a şomajului de 7,2% la sfârşitul 

anului, care se va putea redresa după primul trimestru al anului 2010; 
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- instituţia Inspecţiei Muncii trebuie reorganizată, iar personalul din structurile 

ministerului sa fie reorientat spre domeniile inspecţiei muncii şi securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

- domeniul asistenţei sociale, care în prezent are alocat fonduri importante, 

trebuie reorganizat şi orientat către cei care au cu adevărat nevoie; 

- în ceea ce priveşte fondurile europene, dat fiind faptul că au fost accesate foarte 

puţine fonduri din cele disponibile, este importantă uşurarea procedurilor, astfel 

încât Ministerul Muncii să fie o instituţie care să favorizeze absorbţia acestora; 

- trebuie continuat dialogul social, iar actele normative din domeniul muncii să fie 

adoptate prin dialog social; 

- un alt domeniu important este cel al integrării prevederilor europene în domenii 

precum egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte diferenţa 

de remunerare sau egalizarea vârstei de pensionare, în domeniul drepturilor 

persoanei cu handicap, precum şi protecţia copilului şi familiei. 

 

În continuare au luat cuvântul doamnele şi domnii deputaţi şi senatori care au 

adresat întrebări domnului Mihai Constantin Şeitan. 

Luând cuvântul, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat faptul că 

domnul Mihai Constantin Şeitan a prezentat o realitate care este deja cunoscută şi că ar fi 

fost important ca în cadrul audierii să fie prezentată o viziune asupra domeniului muncii şi 

protecţiei sociale şi a evoluţiei acestuia. În continuare, doamna preşedintă Cristina Ancuţa 

Pocora a adresat candidatului la funcţia de ministru al muncii şi protecţiei sociale 

următoarele întrebări: 

1. Cum este văzut sistemul de susţinere a tinerei familii şi reconcilierea vieţii de 

familie cu viaţa profesională? Ce se va întâmpla cu proiectul legii creşelor? 

2. Care este viziunea asupra fenomenului violenţei în familie, dat fiind faptul că în 

România acţiunile în acest domeniu au rămas doar la nivel declarativ, 

instituţiile cu responsabilitate în domeniu fiind desfiinţate? 

3. Cum va intensifica Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale controlul în teritoriu 

asupra serviciilor sociale, dat fiind faptul că în acest moment nu se exercită un 

control efectiv, existând situaţii care la nivel local se muşamalizează? 

4. Este prevăzută modificarea legii privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte aspectele legate de criteriile de 

acordare a gradului de handicap sau asigurarea aplicării efective a legii? Care 
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este nivelul la care se preconizează că se va afla indemnizaţia pentru 

persoana cu handicap, dat fiind că ea nu acoperă nevoile acestor persoane? 

5. Când vor fi viraţi cei 0,5% către pensiile private, dat fiind faptul că sunt tineri 

care nu doresc să se bazeze exclusiv pe sistemul public de pensii ci şi pe cel 

privat? 

Domnul Mihai Constantin Şeitan a precizat următoarele: 

- instituţia responsabilă cu combaterea fenomenului violenţei în familie nu s-

a desfiinţat ci a fost integrată în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Familiei şi a Drepturilor Copilului; 

- legea în domeniul combaterii şi prevenirii violenţei în familie şi dezvoltarea 

de adăposturi şi spaţii protejate pentru femei şi copii reprezintă o 

preocupare a Guvernului; 

- în ceea ce priveşte controlul serviciilor sociale, instituţia Inspecţiei Sociale a 

fost creată acum 2 ani, ea fiind în acest moment integrată în Inspecţia 

Muncii, cu care îşi va corela activitatea de inspecţie pe zona asistenţei 

sociale; 

- în domeniul persoanelor cu handicap trebuie făcut o analiză, dat fiind faptul 

că există suprapuneri, prestaţii duble, precum şi persoane care primesc 

indemnizaţii fără a fi neapărat nevoie. De asemenea, indemnizaţiile nu vor 

creşte, dat fiind bugetul pentru anul 2010; 

- cei 0,5% pentru pensii private sunt prevăzuţi în bugetul pentru 2010, 

urmând ca această contribuţie să se mărească progresiv. 

 

În cadrul procedurii de votare, membrii Comisei pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi au votat după cum urmează: 

- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă – „împotrivă”; 

- doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache – vicepreşedinte – „împotrivă”; 

- doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar – „pentru”; 

- doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, prin înlocuitor, domnul deputat Sorin 

Pandele – „pentru”; 

- doamna deputat Carmen Axenie – membru – „pentru”; 

- domnul deputat Nicolae Bănicioiu – membru – „împotrivă”; 

- doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, prin înlocuitor, domnul deputat  Marius Spânu- 

membru – „pentru”; 

- doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu - membru – „împotrivă”; 
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- domnul deputat Florin–Ciprian Luca – membru – „ împotrivă”; 

- domnul deputat Constantin Severus Militaru – membru, prin înlocuitor, domnul deputat 

Iustin Arghir Cionca – „pentru”; 

- domnul deputat Mugurel Surupăceanu – membru – „împotrivă”; 

- doamna deputat Lucia-Ana Varga – membru – „împotrivă”. 

 
 Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a domnului 

Mihai Constantin Şeitan, candidatul propus pentru funcţia de ministru al Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

În ziua de 22 decembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache – 

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar (înainte de momentul 

votului fiind înlocuită de domnul deputat Sorin Pandele – adresa nr.16/1018 din 

22.12.2009 –Grup parlamentar al P.D.-L.), doamna deputat Carmen Axenie, domnul 

deputat Nicolae Bănicioiu, domnul deputat Marius Spânu – înlocuitor pentru doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu (adresa nr.16/1019 din 22.12.2009 –Grup parlamentar al 

P.D.-L.), doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian 

Luca, domnul deputat Gőndőr Marius-Sorin şi domnul deputat Iustin Arghir Cionca 

(alternativ înlocuitori ai domnului deputat Constantin Severus Militaru - adresele 

nr.16/1011 şi 16/1017 din 22.12.2009 –Grup parlamentar al P.D.-L.), domnul deputat 

Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

         PREŞEDINTĂ                             
         
Cristina Ancuţa POCORA                              SECRETAR   

 

             Pető Csilla - Mária                                                 
                                                                                        
 
 
 

    Intocmit:  

              Lucia-Cornelia Lepădatu 
                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                                   
    

    Cristina Constantin 
              Expert parlamentar 


		2009-12-23T14:56:59+0200
	Lucia Cornelia C. Lepadatu




