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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 28 octombrie 2009 

 

 

În ziua de 28 octombrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor şi 

comisiile similare ale Senatului, respectiv Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială şi Comisia pentru egalitate de şanse. 

Comisiile reunite au avut pe ordinea de zi un singur punct, respectiv 

audierea domnului Mihai Constantin Şeitan, în calitate de ministru propus 

pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în echipa 

guvernamentală a premierului desemnat, domnul Lucian Croitoru. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul senator Cristian Rădulescu, 

preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului. 

 

Domnul preşedinte Cristian Rădulescu a propus o modalitate de 

lucru operativă, care a reieşit din discuţiile cu o parte a membrilor 

comisiilor, în sensul de a încerca încadrarea dezbaterilor într-un termen 

limită de o oră şi jumătate.  

Domnul deputat Ioan Cindrea a considerat că la audierea unui 

ministru nu trebuie pusă o limită de timp. Domnia sa consideră că trebuie 



să se dea posibilitatea fiecărui deputat sau senator să pună întrebările pe 

care le consideră şi să se dea posibilitatea candidatului la funcţia de 

ministru să răspundă, apreciind că această presiune de timp nu este 

normală.  

Domnul deputat Gheorghe Firczak solicită cuvântul şi precizează că 

în grupul minorităţilor naţionale s-a luat decizia ca aceştia să participe la 

aceste audieri, dar nu vor vota, exprimându-şi dorinţa ca acest lucru să se 

consemneze în procesul verbal. 

Domnul preşedinte Cristian Rădulescu dă cuvântul candidatului, 

domnul Mihai Constantin Şeitan. 

După o scurtă introducere, domnul Mihai Şeitan a făcut o prezentare 

a sistemului, a organizării Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

a problemelor cu care se confruntă, dar şi a soluţiilor identificate de 

domnia sa pentru a trece peste această perioadă dificilă. 

Au pus întrebări un număr de 24 de parlamentari, iar domnul Mihai 

Şeitan a răspuns întrebărilor. 

Domnul preşedinte Cristian Rădulescu a precizat în finalul discuţiilor 

că s-au pus întrebări timp de oră, s-au dat răspunsuri timp de oră şi 

propune stabilirea modalităţii de vot, care poate fi deschisă sau secretă.  

Domnia sa propune să fie vot deschis. Supusă votului, propunerea 

de vot deschis, prin strigare, a fost acceptată cu majoritate de voturi (o 

abţinere). 

De asemenea, precizează că dacă se dă un vot pentru, acesta este 

aviz favorabil, dacă se dă un vot împotrivă, acesta este de respingere a 

candidatului. 

Deoarece sunt mulţi suplinitori care au venit să-i înlocuiască pe 

titulari, membri ai celor patru comisii din cele două Camere, s-a propus să 

fie citite listele de prezenţă, domnul preşedinte Victor Paul Dobre la 

deputaţi, iar domnul Cristian Rădulescu la Senat, iar fiecare membru să-şi 

exprime votul când este strigat. Această procedură face parte din votul 

asumat deschis, deci este în cadrul a ceea ce s-a votat. 

În urma votului, s-a constatat că din cei 54 de membri ai celor 4 

comisii, lipsesc 6 parlamentari. Şi-au exprimat votul 47, iar rezultatul 

 
2/3 



votului este următorul: 18 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o 

abţinere, urmând a se întocmi proces–verbal cu aviz negativ pentru 

candidatul Mihai Constantin Şeitan. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (19), în ziua de 28 octombrie 2009 au fost prezenţi la lucrări 19 

deputaţi. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD+PC) a participat domnul deputat Ioan Munteanu,  în 

locul domnului deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD+PC) a 

participat domnul deputat Victor Cristea şi în locul doamnei deputat 

Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL) a participat domnul 

deputat Octavian Popa. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, 

Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic 

Orban, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Iulian 

Vladu, Ioan Munteanu, Victor Cristea şi Octavian Popa. 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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