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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 22 decembrie 2009 

 

 

În ziua de 22 decembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru sănătate şi 

familie ale 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 

desemnat pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaţilor. 

 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a prezentat ordinea de zi şi l-a 

invitat pe candidat să prezinte obiectivele, priorităţile, ceea ce consideră 

domnia sa necesar privind modul de îndeplinire a viitorului mandat, după 

care propune să fie o sesiune de întrebări, puse de către parlamentari, iar 

la sfârşit candidatul să răspundă. 



Domnul Mihai Şeitan a făcut o scurtă prezentare a programului de 

guvernare în domeniul muncii, asigurărilor sociale, asistenţei sociale, 

menţionând care ar fi cele mai importante direcţii de acţiune, în viziunea 

domniei sale, pentru continuarea dezvoltării pe zona muncii şi a asistenţei 

sociale, dar nu numai, ci şi pentru a face faţă, într-un echilibru normal, în 

ceea ce priveşte finanţarea tuturor prestaţiilor care sunt în gestiunea 

Ministerului Muncii. 

Au fost puse întrebări de 13 parlamentari prezenţi la lucrări, 

respectiv de cătr e domnul deputat Victor Paul Dobre, doamna senator 

Lia-Olguţa Vasilescu, preşedintele Comisiei pentru egalitate de şanse a 

Senatului, domnul deputat Iosif Ştefan Drăgulescu, domnul deputat Ioan 

Cindrea, domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, doamna deputat Cristina-Ancuţa 

Pocora, preşedintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femeie şi 

bărbaţi a Camerei Deputaţilor, domnul senator Alexandru Cordoş, domnul 

senator Ovidius Mărcuţianu, domnul deputat Ludovic Orban, doamna 

deputat Maria Eugenia Barna, domnul deputat Dorel Covaci, domnul 

deputat Adrian Solomon şi domnul deputat Dan Mircea Popescu. 

Domnul Mihai Şeitan a răspuns întrebărilor formulate. În finalul 

discuţiilor, domnul deputat Dan Mircea Popescu a spus că renunţă la toate 

comentariile pentru o singură întrebare precisă. Domnia sa a precizat că 

votul va fi extrem de strâns şi multe lucruri vor depinde de răspunsul la 

această întrebare. “Tot ce am vorbit noi aici, câteva ore, dar tot ce am 

vorbit noi în această ţară, de 20 de ani, în domeniul social, şi tot ce s-a 

făcut în acest domeniu, mai bine sau mai rău, are o acoperire în 

Constituţia României, în art.1, în care se spune, în mod expres: „România 

este un stat social.” Având în vedere că revizuim Constituţia, întrebarea 

directă este următoarea: dumneavoastră, ca specialist, dacă veţi fi 

întrebat, veţi opina pentru menţinerea acestui concept de stat social? Da 

sau nu?” 

Răspunsul domnului Mihai Şeitan a fost “Da”. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că au fost o serie de 

înlocuiri, pe care le are fiecare preşedinte de comisie şi a supus votului 
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validarea domnului Mihai Şeitan ca ministru al muncii, familiei şi protecţiei 

sociale. 

Din cei 70 de parlamentari, membri ai celor 5 comisii, şi-au exprimat 

votul 58. Au fost 38 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

Înainte de a declara şedinţa închisă, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a precizat că domnul Mihai Şeitan a fost validat în funcţia de 

ministru al muncii, familiei şi protecţiei sociale cu 38 de voturi pentru, 17 

voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (20), în ziua de 22 decembrie 2009 a absentat domnul deputat 

Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L). Conform prevederilor 

art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în locul 

domniei sale a participat doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu. 

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, Ioan 

Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Cristina Elena Dobre, Florian-

Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-

Mircea Popescu, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu, Sanda-Maria 

Ardeleanu. 

 

  

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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