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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                             Nr. 37/120/15.05.2012 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din zilele de 7 şi 8 mai 2012 
   

 

Luni, 7 mai 2012 

În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Audierea doamnei Mariana Câmpeanu, propusă pentru a ocupa funcţia de ministru 

al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi audierea domnului Liviu Marian Pop, propus pentru 

a ocupa funcţia de ministru delegat pentru Dialog Social. 

 

Marţi,  8 mai 2012 

    În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Studiu individual privind reconcilierea vieţii private cu viaţa de familie – 

reglementări europene. 

 

Luni, 7 mai 2012 

Pe ordinea de zi s-a aflat audierea doamnei Mariana Câmpeanu, propusă pentru a 

ocupa funcţia de ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi audierea domnului Liviu 

Marian Pop, propus pentru a ocupa funcţia de ministru delegat pentru Dialog Social. 

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

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

Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor. 
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei 

pentru Muncă şi Protecţie Socială din Camera Deputaţilor. 

În debutul audierii, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Mariana Câmpeanu, candidatul la funcţia de Ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

care a prezentat principalele obiective şi priorităţi ale viitorului mandat, precizând 

următoarele:  

- principala prioritate  în această perioadă este reîntregirea salariilor bugetarilor şi 

returnarea banilor opriţi din cauza unei interpretări eronate a legii, este vorba de 

contribuţia de asigurări de sănătate oprită de la pensionari; 

- un aspect important este cel al îmbunătăţirii gradului de absorbţie a fondurilor 

europene, urmărindu-se îndreptarea greşelilor în gestionarea acestor fonduri, 

astfel încât să fie evitată suspendarea plăţilor; 

- va fi luată măsura reorganizării Comisiei de contestaţii de la nivelul Casei 

Naţionale de Pensii, în scopul scurtării termenelor de răspuns la contestaţii; 

- se va urmării îmbunătăţirea cadrului legislativ în ceea ce priveşte calitatea sănătăţii 

şi securităţii în muncă; 

- se va încerca crearea cadrului legislativ şi pentru pensiile ocupaţionale; 

- în ceea ce priveşte asistenţa socială, se va încerca crearea unui cadru funcţional 

referitor la criteriile de constatare a gradului de handicap şi a stării de invaliditate 

pentru persoanele cu pensii de invaliditate; 

- se va urmări asigurarea unei funcţionări cât mai bune a structurilor Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în teritoriu. 

În continuare au luat cuvântul deputaţii şi senatorii prezenţi, care au adresat întrebări 

doamnei Mariana Câmpeanu. Dintre membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi au luat cuvântul doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, domnul deputat 

Gheorghe Firczak şi doamna deputat Maria Stavrositu. 

 Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, în luarea sa de cuvânt a subliniat 

următoarele: 

- este nevoie ca Legea nr.25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie să se poată aplica, în 

aşa fel încât femeile din România, în marea lor majoritate victime ale violenţei în 

familie, să nu mai aibă de suferit, sens în care trebuie elaborate cu prioritate 

normele metodologice de aplicare a acestei legi, norme care se afla în lucru de mai 

bine de două luni; 

- trebuie reparată nedreptatea care s-a făcut prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului care leagă plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului de plata 
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taxelor şi impozitelor locale, aplicarea măsurilor din această ordonanţă fiind de 

natură să lovească în natalitate; 

- trebuie acordată atenţie categoriei persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali 

ai acestora, dat fiind faptul că în guvernarea anterioară nu s-a făcut nimic pentru 

această categorie. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a făcut, în încheierea intervenţiei, un 

apel public către membrii Guvernului pentru a emite un punct de vedere negativ asupra 

propunerii legislative privind organizarea, înfiinţarea şi organizarea cabinetelor de consiliere 

pentru criza de sarcină, propunerea legislativă fiind de natură să încalce drepturile femeii, 

drepturile omului şi reprezentând  un atentat la libertăţile cetăţeneşti. 

 În răspunsul său, doamna Mariana Câmpeanu a dat asigurări că normele 

metodologice la Legea nr.25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie vor fi elaborate în cel mai scurt timp. De 

asemenea, domnia sa a precizat că vor fi analizate prevederile Ordonanţei de urgenţă care 

condiţionează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a altor prestaţii sociale de plata 

taxelor şi impozitelor locale, considerând că este nedrept să se lege plata unui impozit către 

autorităţile locale de un drept fundamental al copilului, acela de a avea posibilitatea să fie 

crescut în condiţii cât mai bune. În legătură cu propunerea legislativă privind organizarea, 

înfiinţarea şi organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină, doamna Mariana 

Câmpeanu a precizat că aceasta va fi analizată şi, împreună cu  

comisiile de specialitate din Parlament se va  găsi soluţia cea mai fericită. Domnia sa a 

adăugat că eforturile trebuie îndreptate către educaţia tinerilor, fie ei băieţi sau fete. 

 În luarea sa de cuvânt, domnul deputat Gheorghe Firczak a urat succes doamnei 

Mariana Câmpeanu, candidat la funcţia de Ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 În continuare, doamna deputat Maria Stavrositu a solicitat răspuns asupra a trei 

aspecte, după cum urmează: 

- care este opinia şi viziunea doamnei Mariana Câmpeanu despre  problematica 

vârstei de pensionare de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi şi a stagiului unic 

de cotizare de 35 de ani şi dacă aceasta intenţionează, în virtutea principiului egalităţii de 

şanse pentru femei şi bărbaţi, să intervină cu modificări în această speţă? 

- există în planul Ministrului un program de investiţii referitor la casele se asistenţă 

socială pentru bătrâni? 

- ce îşi propune Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca logistică în 

domeniul aplicării prevederilor Legii nr.25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, astfel încât această lege să 

aibă rezultate în comunitate? 
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Doamna Mariana Câmpeanu a precizat că, în legătură cu vârsta şi stagiul de 

pensionare, va trebui făcută, prin consens o modificare legislativă, având în vedere faptul ca 

legea prevede vârste diferite de pensionare pentru femei şi bărbaţi dar cu aceeaşi perioadă 

de stagiu de cotizare de 35 de ani. Cu privire la azilurile  de bătrâni, dat fiind că anterior au 

fost desfiinţate spitale pentru a fi transformate în aziluri de bătrâni, se va face o analiză 

pentru a se vedea câte au fost transformate deja, ce resurse există, precum şi câte astfel de 

aşezăminte mai trebuie înfiinţate. În legătură cu violenţa în familie doamna Mariana 

Câmpeanu a precizat că  Normele metodologice de aplicare a acestei legi trebuie făcute 

împreună cu mai multe ministere, inclusiv cu Ministerul Administraţiei şi Internelor. Domnia sa 

a arătat că va  insista ca această activitate să se facă cât mai repede, aşa încât prevederile 

acestei legi să devină aplicabile. 

După primirea răspunsurilor la întrebările adresate doamnei Mariana Câmpeanu de 

către membrii comisiilor reunite, doamna deputat Maria Stavrositu s-a retras de la lucrările 

şedinţei. 

În finalul dezbaterilor, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

hotărât avizarea favorabilă  a candidaturii doamnei Mariana Câmpeanu, la funcţia de ministru 

al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (8 voturi “pentru”). 

 În continuare, în urma votului membrilor Comisiilor reunite, prezenţi la şedinţă, 

conducerea şedinţei a fost preluată de doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, preşedinta 

Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, care a 

dat cuvântul domnului Liviu Marian Pop, propus pentru funcţia de ministru delegat pentru 

dialog social.  

 Domnul Liviu Marian Pop a arătat priorităţile mandatului său: 

- deblocarea activităţii Consiliului Economic şi Social; 

- reanalizarea şi regândirea  acordului tripartit, în aşa fel încât în perioada 2012 – 

2016 să se aplice acest acord; 

-  încheierea unui acord social între reprezentanţii patronatelor, sindicatelor şi cei ai 

societăţii civile. 
 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a hotărât avizarea 

favorabilă  a candidaturii a candidaturii domnului Liviu Marian Pop la funcţia de ministru 

delegat pentru Dialog Social (8 voturi “pentru”).  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închisă şedinţa. 

 

Marţi,  8 mai 2012 

    Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la reconcilierea vieţii profesionale cu 

viaţa de familie – reglementări europene. 



 5

 

În ziua de 7 mai 2012, 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 Maria Stavrositu – 

secretar, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat 

Lucia-Ana Varga. 

Au absentat: doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Carmen 

Axenie, domnul deputat Mihail Boldea, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul 

deputat Constantin Severus Militaru. 

În ziua de 8 mai 2012, 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 Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul 

deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat 

Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

Au absentat: domnul deputat Mihail Boldea, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu. 

 

 

 

PREŞEDINTĂ 
 

   Cristina Ancuţa POCORA 
 
 

                                                                                     
 

 
 
 
 
 

                      

                                                                                                                              

                                                                                                                                                          Întocmit:  

                                                                        Lucia Cornelia Lepădatu   
                  Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                                          

                                         Cristina Constantin 
                  Consilier parlamentar 
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