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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 17 iunie  2003

În ziua de 17 iunie 2003 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele  16 �
17,30 impreuna cu Comisia pentru muncă, protecţie socială şi problemele
şomajului a Senatului şi Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei
Deputaţilor, în vederea audierii doamnei Elena Dumitru, candidat la funcţia de
ministru al muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

Şedinţa este deschisă de doamna preşedinte Smaranda Dobrescu, care îi
da cuvântul doamnei Elena Dumitru.

Domnia sa prezintă obiectivele pe care le are în vedere pentru perioada
exercitării mandatului de ministru. Prioritară in acest sens este consolidarea
politicilor sociale şi a prestaţiilor sociale, a serviciului public de asistenţă socială
şi nu în ultimul rând, formarea profesională ca domeniu în care mai sunt încă
multe aspecte de rezolvat. În ceea ce priveşte pensiile, în acest an se alocă pentru
recorelare 2000 de miliarde şi are în vedere implementarea pilonilor II şi III, dar
pentru aceasta, consideră imperios necesară întărirea fondului de rezervă pentru
susţinerea pilonului I.

După prezentarea obiectivelor mai sus menţionate, membrii comisiilor
reunite au intervenit cu o serie de întrebări, astfel:

Domnul senator Paul Păcuraru este interesat de relaţia şi competenţele ce
revin între ministru şi ministrul delegat.

Doamna Elena Dumitru apreciază că între cei doi pot fi diferenţe tehnice
de abordare a problemelor, dar nu de linie politică, subliniind că va continua
linia politicilor sociale începute de domnul Marian Sârbu.

Domnul senator Corneliu Bichineţ o felicită pe doamna Elena Dumitru şi
îi face invitaţia ca în calitate de ministru să frecventeze comisia pentru muncă a
Senatului, mai des decât predecesorul său.

Doamna deputat Paula Ivănescu aduce în atenţia membrilor comisiilor
reunite faptul că populaţia tânără s-a redus cu 1.400.000 persoane, insistând pe
ideea că ministerul trebuie să aibă în vedere corectarea politicii demografice
printr-o serie de programe.

Doamna Elena Dumitru îi răspunde că problematica strategiilor
demografice este un aspect care va fi tratat cu toată atenţia.

Domnul senator Alin Ciocârlie apreciază că doamna Elena Dumitru preia
un mandat mult mai uşor decât cel preluat de domnul Marian Sârbu în anul
2000. De asemenea,  îi sugerează candidatei la funcţia de ministru să ţină cont
de asigurarea unei minime securităţi sociale pentru populaţie.

Domnul senator Constantin Bălălău o întreabă pe doamna Dumitru dacă
are în vedere modificarea Codului Muncii, întrucât acesta conţine dispoziţii care
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nu satisfac interesele patronatelor, schimbarea filozofiei sistemului de pensii şi o
nouă organigramă a Ministerului Muncii.

Doamna Elena Dumitru răspunde că dacă vor fi afectate interese legitime,
Codul Muncii se va modifica, iar soluţiile de modificare propuse vor trebui să
ţină cont de condiţiile pieţei unice, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană.
Cât priveşte sistemul pensiilor, recorelarea o să-şi producă efectele, luându-se în
considerare posibilitatea consolidării pensiilor.

Domnul deputat Gheorghe Barbu este interesat de faptul că bugetul
asigurărilor sociale se află în deficit şi care este intenţia ministerului în întărirea
colectării contribuţiilor şi de asemenea, dacă are în vedere modificarea
indemnizaţiei pentru şomaj, care în opinia sa nu este corectă întrucât instituie un
egalitarism între contribuabili.

Doamna Elena Dumitru arată că se va proceda în continuare la executare
silită în vederea recuperării pierderilor în colectare, iar în privinţa indemnizaţiei
de şomaj mărturiseşte că deşi iniţial a avut îndoieli cu privire la acel cuantum
unic al acesteia, apreciază că efectele au fost bune întrucât a crescut gradul de
ocupare. Nu va modifica indemnizaţia unică de şomaj, dar se va preocupa pentru
consolidarea cuantumului acestei indemnizaţii.

În urma audierii, comisiile reunite au avizat favorabil candidatura
doamnei Elena Dumitru pentru funcţia de ministru al muncii, solidarităţii sociale
şi familiei cu 22 voturi pentru, 2 împotrivă şi 4 abţineri.

Tot în ziua de 17 iunie 2003, între orele 17,30 � 19, Comisia pentru
muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor, impreuna cu Comisia pentru
muncă, protecţie socială şi problemele şomajului a Senatului au procedat la
audierea domnului Marian Sârbu, candidat la funcţia de ministru delegat pentru
relaţia cu partenerii sociali.

Domnul Marian Sârbu arată că principalul scop în această funcţie este
acela de a optimiza relaţiile cu sindicatele şi patronatele, se va preocupa de
îmbunătăţirea criteriilor de reprezentativitate şi va sprijini întreaga politică a
ministerului.

Întrucât activitatea domnului Marian Sârbu, ca fost ministru al muncii şi
solidarităţii sociale este bine cunoscută, membrii comisiilor reunite au apreciat
pozitiv prestaţia ca ministru şi au recunoscut că vasta experienţă ca mediator şi
negociator îl va ajuta în scopul obţinerii coeziunii sociale.

În urma audierii, comisiile au avizat favorabil candidatura domnului
Marian Sârbu la funcţia de ministru delegat pentru relaţia cu partenerii sociali cu
20 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.

Din numărul total al membrilor comisiei (20), a absentat domnul deputat
Longher Ghervazen � grup parlamentar minorităţi � delegaţie.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Pavel Todoran
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