PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/ 644/ 05.11.2009

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din perioada 27 - 29 octombrie 2009

Marţi, 27 octombrie 2009, ora 1400
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Programul de guvernare propus de candidatul pentru funcţia de Prim Ministru al
României, domnul Lucian Croitoru - Studiu

Miercuri, 28 octombrie 2009, ora 1500
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
Lucian Croitoru.
Joi, 29 octombrie 2009, ora 1000
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Programul de guvernare propus de candidatul pentru funcţia de Prim Ministru al
României, domnul Lucian Croitoru – Studiu
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Marţi, 27 octombrie 2009
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la Programul de guvernare propus de
candidatul pentru funcţia de Prim Ministru al României, domnul Lucian Croitoru
Miercuri, 28 octombrie 2009
Pe ordinea de zi s-a aflat Audierea candidatului la funcţia de Ministru al Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, propus de candidatul pentru funcţia de Prim Ministru al
României, domnul Lucian Croitoru.
Audierea a avut loc în cadrul şedinţei comune a comisiilor de muncă şi protecţie
socială şi egalitatea de şanse din Camera Deputaţilor şi Senat.
Şedinţa a fost condusă de domnul senator Cristian Dumitrescu, preşedintele
Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială din Senatul României.
La şedinţă au participat, în calitate de supleanţi ai unor membrii ai Comisiei:
-

domnul Octavian Popa în locul doamnei deputat Cristina Ancuţa Pocora (adresa
F.N. a Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal);

-

doamna Aura Vasile în locul domnului deputat Florin-Ciprian Luca (adresa
nr.14/2855 din 28 octombrie 2009 a Grupului Parlamentar al Alianţei PSD+PC);

-

domnul deputat Radu Coclici în locul domnului deputat Mugurel Surupăceanu
(adresa nr. 14/2856 din 28 octombrie 2009 a Grupului Parlamentar al Alianţei
PSD+PC);

-

domnul deputat Mircea Cazan în locul doamnei deputat Lucia - Ana Varga (adresa
F.N. a Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal);
În debutul audierii, domnul Mihai Şeitan, candidatul la funcţia de Ministru al Muncii,

Familiei şi Protecţiei Sociale, a prezentat principalele obiective şi priorităţi ale viitorului
mandat, precizând următoarele:
-

programul de guvernare în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale trebuie să continue
ceea ce s-a început deja în acest domeniu;

-

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale gestionează cei mai mulţi bani din
produsul intern brut al României;

-

una din condiţiile Fondului Monetar Internaţional se referă la pensii, fiind necesară o
reformă faţă de ceea ce s-a făcut până acum;

-

un domeniu care trebuie reglementat este cel al salarizării unitare;
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-

o preocupare importantă va fi cea legată de funcţionarea Inspecţiei Muncii, instituţie
a cărei activitate ar trebui să se axeze pe 2 paliere: eradicarea „muncii la negru” şi
asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;

-

un aspect important este cel al asistenţei sociale, în prezent existând peste 202
prestaţii sociale, fiind necesară o focusare a acestor prestaţii spre persoanele care
au strictă nevoie, astfel încât oamenii să beneficieze eficient de alocaţii;

-

sistemul alocaţiilor de stat pentru copii va fi restructurat, prin introducerea de
plafoane şi prin comasarea celor trei categorii de alocaţii (pentru copii,
monoparentală şi complementară), cheltuielile pentru administrarea separată a
acestora fiind foarte ridicate;

-

un aspect important este cel al revizuirii legislaţiei în domeniul contractului colectiv
de muncă, conflictelor de muncă, patronatelor şi sindicatelor.
În continuare au luat cuvântul deputaţii şi senatorii prezenţi care au adresat

întrebări domnului Mihai Şeitan. Dintre membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru
femei si bărbaţi au luat cuvântul domnul deputat Gheorghe Firczak şi doamna deputat
Ileana Cristina Dumitrache.
Domnul deputat Gheorghe Firczak l-a întrebat pe candidatul la funcţia de ministru al
muncii cum se va putea realiza implementarea măsurilor prevăzute în domeniul egalităţii
de şanse, dat fiind faptul că structurile din teritoriu ale Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea
de Şanse între Femei şi Bărbaţi (A.N.E.S.) au fost desfiinţate, atribuţiile acestora fiind
preluate de persoane din cadrul Agenţiilor Teritoriale de Prestaţii Sociale.
Domnul Mihai Şeitan a menţionat că în fiecare judeţ exista o persoană cu atribuţii în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, dar activitatea acestora a fost
ineficientă, reorganizarea vizând ca activitatea să rămână numai la nivelul aparatului
central.
Doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache l-a întrebat pe domnul Mihai Şeitan câţi
din membrii cabinetului propus de domnul Lucian Croitoru sunt femei şi dacă se
intenţionează schimbarea sistemului electoral, având în vedere că la capitolul 9 al
Programului de Guvernare - Familia, Protecţia Copilului şi Egalitatea de şanse, este
menţionat ca obiectiv „promovarea participării active a femeii la luarea deciziei şi în
structurile de reprezentare publică”. Domnul Mihai Şeitan a precizat că din structura
propusă de guvern face parte o singură femeie, respectiv doamna Sulfina Barbu şi că
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problema sistemului electoral este o problemă politică la care deocamdată nu există
răspuns.
Referitor la subiectul anterior, privind desfiinţarea structurilor din teritoriu ale
A.N.E.S, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache a subliniat faptul că prezenţa în
teritoriu a reprezentanţilor A.N.E.S este esenţială.
Domnul deputat Mugurel Surupăceanu şi doamna deputat Lucia-Ana Varga s-au
prezentat în sala de şedinţă la ora17.20, respectiv ora 17.30, supleanţii acestora părăsind
şedinţa.
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, prin supleant – împotrivă;
- doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache – vicepreşedinte – împotrivă;
- domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte – nu a votat;
- doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar – împotrivă;
- doamna deputat Maria Stavrositu – secretar – pentru;
- doamna deputat Carmen Axenie – membru – pentru;
- domnul deputat Nicolae Bănicioiu – membru – împotrivă;
- doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu - membru – pentru;
- doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu - membru – împotrivă;
- domnul deputat Florin–Ciprian Luca – membru, prin supleant – împotrivă;
- domnul deputat Constantin Severus Militaru – membru – pentru;
- domnul deputat Mugurel Surupăceanu – membru – împotrivă;
- doamna deputat Lucia-Ana Varga – membru – împotrivă.
Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a domnului
Mihai Şeitan, candidatul propus pentru funcţia de ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale.

4

Joi, 29 octombrie 2009
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la Programul de guvernare propus de
candidatul pentru funcţia de Prim Ministru al României, domnul Lucian Croitoru.
În zilele de 27 şi 29 octombrie, 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, doamna deputat
Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana
Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian
Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu,
doamna deputat Lucia-Ana Varga.
În ziua de 28 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Ileana Cristina Dumitrache – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak –
vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria
Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu,
doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu,
domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu,
doamna deputat Lucia-Ana Varga. Au absentat doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora şi
domnul deputat Florin–Ciprian Luca.

PREŞEDINTĂ
Cristina Ancuţa POCORA

SECRETAR
Pető Csilla - Mária

Intocmit:
Lucia-Cornelia Lepădatu
Consilier parlamentar
Cristina Constantin
Expert parlamentar
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