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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 7 mai 2012 

 

 

În ziua de 7 mai 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună, începând cu ora 11.30, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Audierea doamnei Mariana Câmpeanu, desemnată pentru 

ocuparea funcţiei de ministru al muncii, familiei şi protecţiei 

sociale. 

2. Audierea domnului Liviu Marian Pop, desemnat pentru 

ocuparea funcţiei de ministru-delegat pentru Dialog Social. 

 

În prima parte a lucrărilor, la şedinţa comună au participat Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru sănătate şi familie şi 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi ale Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia 

pentru egalitate de şanse ale Senatului. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 



Domnia sa a dat cuvântul doamnei deputat Mariana Câmpeanu 

pentru a prezenta programul de guvernare în ceea ce priveşte Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Pentru început domnia sa a precizat că este necesară alegerea unor 

direcţii prioritare şi că o transformare totală în acest domeniu nu se poate 

face într-o jumătate de an. 

 Principala direcţie prezentată este aceea de refacere a dialogului 

social, considerând că nimic nu poate fi construit într-o societate dacă nu 

există un acord între toţi partenerii. În acest context, s-a precizat că a fost 

creat un post special pentru acest lucru, un post de mare importanţă, este 

vorba de ministrul delegat pentru dialog social, care se va ocupa cu 

realizarea acestui lucru. De aceea, nu s-a insistat asupra acestui aspect, 

urmând ca discuţiile mai ample să aibă loc la audierea candidatului pentru 

această funcţie.  

 Doamna Mariana Câmpeanu a spus că prioritatea nr. 1 în această 

perioadă este reîntregirea salariilor bugetarilor şi returnarea banilor opriţi 

din cauza unei interpretări eronate a legii, respectiv contribuţia de 

asigurări de sănătate oprită de la pensionari. 

 De asemenea, domnia sa consideră că un lucru tot atât de 

important, fiind chiar greu să se facă o etapizare a lor, este cel legat de 

îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor europene. Referitor la 

acest aspect, domnia sa a spus că va face o informare către Comisia de 

muncă, cu tot ceea ce va găsi în minister şi planurile care au fost lăsate, 

de îndreptare a acestor defecţiuni în gestionarea fondurilor europene. 

 Un principiu esenţial al guvernării este acela al transparenţei şi al 

respectului faţă de contribuabil şi faţă de pensionari. Din această grupare 

domnia sa s-a axat în primul rând asupra faptului că sunt foarte multe 

nemulţumiri în rândul pensionarilor, sunt foarte multe cereri, foarte multe 

acţiuni în justiţie, legate de modul de calcul al pensiei, de includerea unor 

perioade sau luarea în calcul a unor venituri din anumite perioade şi, de 

aceea, sunt maldăre de dosare de contestaţii la Casa Naţională a Pensiilor. 

O primă măsură va fi să se reorganizeze această comisie de contestaţii, 

care este făcută numai la nivelul Casei Naţionale de Pensii. 
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 Doamna ministru a spus că există o problemă în ceea ce priveşte 

îmbunătăţirea atât a mediului legislativ, cât şi a celui de organizare, în 

ceea ce priveşte calitatea sănătăţii şi securităţii în muncă. 

 De mai multe ori, în cadrul comisiei, a spus că în acest domeniu 

există o posibilitate de lărgire a atribuţiilor şi a preluării nu numai a 

accidentului de muncă, dar şi a tratamentului respectiv şi a pensiilor de 

invaliditate rezultate dintr-un accident de muncă. Pe această componentă, 

el încă poate fi lărgit şi îmbunătăţit, pentru că în continuare, deşi avem 

cea mai mică contribuţie la acest fond şi cel mai mic buget, el este în 

continuare excedentar. „Şi eu cred că, dacă va fi folosit în condiţii optime, 

o parte din activitatea Casei Naţionale şi a cheltuirii banilor din bugetul de 

asigurări sociale, pot fi trecute pe această componentă.” 

 De asemenea, a menţionat că va încerca în acest interval să creeze 

cadrul legislativ şi pentru pensiile ocupaţionale, în aşa fel încât să nu mai 

existe aceste contestări la ora actuală a sistemului de pensii, aşa cum el a 

fost alcătuit până la această dată. 

 „În legătură cu asistenţa socială, cred că o să-mi permiteţi să 

discutăm pe larg într-o şedinţă a Comisiei pentru muncă şi vă cer ajutorul 

de pe acum, pentru că există o lege în Parlament care trebuie să 

definitiveze noţiunea de consumator vulnerabil, care nu este încă definită 

în legislaţia actuală, pentru a avea în sfârşit nişte criterii realiste şi umane, 

în acelaşi timp, pentru a judeca o persoană dacă are sau nu are nevoie de 

ajutor social, într-o formă sau alta.” 

 O problemă foarte importantă şi spinoasă este unirea care se 

doreşte între persoanele cu handicap şi persoanele cu pensii de 

invaliditate, respectiv unirea criteriilor şi a Institutului de constatare a 

handicapului sau a gradului de invaliditate. Domnia sa a precizat că va 

încerca cel puţin să creeze un cadru funcţional până la modificarea 

legislaţiei, pentru că în acest domeniu chiar trebuie să se facă unele 

modificări. 

 În rest, domnia sa a spus că va încerca să asigure o funcţionare cât 

mai bună atât la nivel central, cât şi în teritoriu, în aşa fel încât toate 

persoanele care se adresează sistemului să fie tratate corespunzător, să 

 
3/20



nu mai fie umilite şi să se poată rezolva într-un timp cât mai rezonabil 

cererile acestora. 

 Domnul senator Cristian Rădulescu s-a arătat interesat de domeniul 

pensiilor, precizând că până la sfârşitul anului se propune, pe lângă 

crearea premiselor pentru pensiile ocupaţionale, şi returnarea cât de 

grabnică a unor contribuţii sociale care au fost reţinute pensionarilor, 

printr-o lege care a fost considerată neconstituţională. 

 Domnia sa a dorit să afle părerea doamnei Câmpeanu, ca om de 

specialitate şi desemnat pentru funcţia de ministru în acest domeniu, faţă 

de posibilitatea de recalculare a pensiilor, după criteriile care au fost 

înainte, precizând că a existat o recalculare prin care unui număr de 

pensionari cu pensii speciale, câteva zeci de mii, le-au fost reduse pensiile 

pe criteriul contributivităţii, iar altora, de nivelul sutelor de mii din 

domeniul apărării şi siguranţei naţionale, le-au crescut pensiile, tot după 

acelaşi criteriu al contributivităţii. 

 „Sunteţi responsabilă de domeniu, din punct de vedere profesional 

de mult timp, din punct de vedere politic în ultima perioadă şi o să vă 

rugăm să ne spuneţi opinia dumneavoastră faţă de o astfel de 

posibilitate.” 

 Doamna Mariana Câmpeanu a spus că atunci când modifici o lege şi 

atingi dreptul unei persoane se aplică, în general în toată lumea, şi în 

România până de curând, următorul principiu: cine din recalculare a 

câştigat un drept i se acordă acel drept, cine din recalculare a avut o 

diminuare, aşa cum s-a făcut şi la recalcularea pensiilor după Legea 

nr.19/2000, rămâne cu cuantumul calculat în acel moment şi nu i se 

diminuează un drept câştigat. „Acesta este principiul cu care voi încerca să 

rezolv această problemă. Deci, nu poţi să mai iei un drept câştigat, pe 

care dumneavoastră, printr-o greşeală fatală, spun eu, prin amestecarea 

pensiilor cu regim special ale militarilor în sistemul public de pensii, aţi dus 

la crearea unui deficit al pensiilor cu aproape un miliard. 

 Ei bine, aceste drepturi pe care le-aţi acordat, vor rămâne în 

picioare. Vom încerca să reparăm situaţia celor cărora le-aţi scăzut 

pensiile. În acelaşi timp, vom lucra cu cei din sistem pentru a separa 

 
4/20



această componentă a sistemului de pensii, urmând exemplul altor ţări, 

pentru că ştiţi foarte bine că nu există decât o singură excepţie, în rest 

toată lumea are un sistem separat de pensii pentru cadrele militare sau va 

reprezenta un capitol din Legea pensiilor, aşa cum ea va fi modificată în 

viitor. Nu aş vrea să înţelegeţi că de mâine ne apucăm să modificăm 

legea. Principalul nostru scop în această perioadă este să respectăm 

legislaţia ţării, bună sau rea cum e, să îndreptăm ce se poate îndrepta 

până la sfârşitul anului şi să creăm un alt cadru vizavi de sistemul de 

pensii.” 

 În acest context, doamna ministru a spus că într-adevăr există un 

raport nefavorabil între contribuabil şi pensionari. Acesta are două cauze: 

îmbătrânirea populaţiei şi reducerea locurilor de muncă din România. Se 

va încerca crearea unui sistem de pensii într-adevăr real şi corect, bazat 

numai pe contribuţii, care sigur nu se poate crea peste noapte, în sensul 

că fiecare va avea pensie exact cu cât a contribuit. 

 Doamna deputat Claudia Boghicevici a spus că nu a găsit în 

programul de guvernare nici o măsură legată de stimularea natalităţii, în 

condiţiile în care îmbătrânirea populaţiei este tot mai accentuată şi 

scăderea natalităţii este o realitate, în condiţiile în care sistemele de 

asistenţă socială, de pensii, vor deveni nesustenabile. 

 „Îmi permit să vă pun astăzi o întrebare, doamnă ministru Mariana 

Câmpeanu, şi să-mi spuneţi viziunea dumneavoastră referitoare la 

stimularea natalităţii, eventualele stimulente pe care dumneavoastră le 

gândiţi pentru ajutorarea mamelor, a tinerelor femei care într-adevăr îşi 

doresc să aibă copii şi, de asemenea, aş dori să-mi prezentaţi viziunea 

dumneavoastră referitoare la păstrarea locurilor de muncă, aşa cum aţi 

precizat, ce gândiţi dumneavoastră referitor la tineri, având în vedere 

faptul că noi am elaborat planul naţional pentru locuri de muncă, cu o 

aplecare îndeosebi asupra tinerilor, dar şi asupra persoanelor peste 55 de 

ani. Şi tot în acest context să-mi explicaţi viziunea dumneavoastră 

referitor la persoanele cu handicap, modul în care dumneavoastră credeţi 

că le vom putea integra pe piaţa muncii cât mai bine.” 
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 Doamna Mariana Câmpeanu a precizat că atât politica generală a 

acestui Guvern, cât şi a domniei sale, în cadrul Ministerului Muncii, este 

pentru această perioadă scurtă, bazată pe bugetul pe care PDL l-a 

construit, să se respecte toate angajamentele, fie cu organismele externe, 

fie şi pe plan intern. În acelaşi timp, domnia sa a spus că întotdeauna a 

încercat să preia ceea ce a fost bun, în orice iniţiativă legislativă sau să 

îmbunătăţească o iniţiativă legislativă cu ceea ce credea că este necesar 

să o fac. Acelaşi lucru îl va aplica şi în activitatea curentă. Nimic din ceea 

ce se face bun pentru România şi pentru oameni nu va fi dat deoparte. Va 

fi, fie îmbunătăţit, fie preluat cum a fost sau fie abrogat, dacă este greşit. 

 Doamna deputat Cristina Pocora a dorit să puncteze câteva lucruri 

care sunt în derulare, pentru că toată lumea este conştientă că, în acest 

mandat de şase luni, nu puteţi decât să încercaţi să reparaţi din greşelile 

pe care le-au făcut guvernanţii anteriori. 

 Şi anume, există la Ministerul Muncii adoptată şi promulgată de 

către preşedinte, pe 8 martie, Legea privind combaterea violenţei în 

familie. De atunci se lucrează la normele metodologice. Sunt două luni de 

zile în care un grup lucrează la aceste norme metodologice. Este nevoie 

urgentă ca Legea privind 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. De aceea, 

domnia sa consideră că aceasta este o prioritate şi trebuie finalizată cât 

mai repede. 

 Vorbind despre reparaţii, doamna deputat Pocora crede că trebuie 

urgent intervenit pe nedreptatea care s-a creat prin acea ordonanţă de 

urgenţă care leagă plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului de plata 

taxelor şi impozitelor locale.  

 O altă reparaţie care trebuie făcută este pentru categoria numită 

„persoane cu dizabilităţi”. În aceşti 4 ani, persoanele cu handicap şi 

asistenţii persoanelor cu handicap, au fost condamnaţi la moarte. Nu s-a 

făcut absolut nimic pentru ei.  

 Totodată, domnia sa doreşte să facă un apel public să se dea un un 

punct de vedere nefavorabil, din partea Guvernului, la o propunere 
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legislativă care arată viziunea doamnei ministru Claudia Boghicevici legată 

de natalitate, şi anume, interzicerea avorturilor. „Această propunere 

legislativă, iniţiată de parlamentarii PD-L, care se află pentru un punct de 

vedere la Guvern, încalcă drepturile femeii, drepturile omului şi este un 

atentat la libertăţile cetăţeneşti.” 

 Doamna Mariana Câmpeanu a spus, legat de combaterea violenţei în 

familie, că normele metodologice vor fi elaborate în cel mai scurt timp. 

 În legătură cu ordonanţa de urgenţă, doamna Câmpeanu apreciază  

că acest lucru trebuie să înceteze şi se va analiza în cel mai scurt timp 

situaţia existentă. „Am înţeles că s-a făcut un inventar al celor care au 

plătit sau nu au plătit această taxă şi alte ajutoare sociale, nu numai 

pentru indemnizaţia de creştere a copilului, şi în funcţie de această situaţie 

vom putea să analizăm unde să intervenim pentru modificarea acestei 

ordonanţe de urgenţă. Mi se pare total nedrept să legi 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.” 

 Referitor la problema persoanelor cu dizabilităţi şi a asistenţilor 

personali, doamna ministru a spus că este într-adevăr dureroasă, dar 

trebuie făcută o analiză în amănunţime şi trebuie discutat şi cu 

administraţia publică, pentru a găsi soluţia cea mai bună. 

 În legătură cu legea menţionată, doamna ministru vreă să ştie dacă 

se referă la interzicerea avorturilor sau este cea legată de consilierea 

mamelor. O să se facă o analiză şi, împreună cu comisiile de specialitate 

din Parlament, se va găsi soluţia cea mai fericită. „Cred că eforturile 

noastre trebuie îndreptate către educaţia tinerilor, fie ei băieţi sau fete, 

pentru că un tânăr trebuie să ştie de la început ce-l aşteaptă atunci când 

îşi începe viaţa sexuală, ce se întâmplă dacă o fată rămâne însărcinată, ce 

responsabilităţi are şi ce se întâmplă cu copilul mai târziu. Şi eu cred că un 

tânăr care este educat în acest domeniu, nu va mai avea nevoie de 

consiliere specială în momentul în care o femeie trebuie să hotărască dacă 

face sau nu avort.” 
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 Domnul senator Petru Başa a spus că a lecturat programul de 

guvernare, într-adevăr pe o perioadă foarte scurtă, şi doreşte să pună 

două întrebări, şi anume: guvernul Ungureanu a anunţat reîntregirea 

salariilor bugetarilor începând cu 1 iunie, iar sarcina această revine 

Guvernului din care veţi face parte. „Şi întrebarea mea este: vă gândiţi ca 

în această perioadă scurtă dumneavoastră să aveţi iniţiativa de creştere a 

salariilor bugetarilor?” 

 A doua întrebare se referă la Codul Muncii, domnul senator dorind să 

afle dacă modificarea Codului Muncii va fi în favoarea angajatului sau în 

favoarea angajatorului. 

 Doamna Mariana Câmpeanu a dorit să facă o precizare înainte de a 

răspunde, dorind să precizeze că domnul prim-ministru Răzvan Ungureanu 

nu a anunţat niciodată că începând cu 1 iunie va face reîntregirea 

salariului, ci că se gândeşte, că are emoţii pentru acest lucru, că o să 

analizeze şi o să vadă. „Ceea ce pot să vă spun este clar că reîntregirea 

salariilor este în programul nostru de guvernare şi a fost anunţat şi în 

discuţia cu FMI-ul şi a fost anunţat şi la Cotroceni şi de către Cotroceni. 

Deci, cred că în această privinţă nu mai avem nici un dubiu. 

 În legătură cu modificările Codului Muncii sunt două aspecte. În 

primul rând, există o prevedere în acordul cu FMI, Uniunea Europeană şi 

Banca Mondială, de modificare a Codului Muncii, care nu este propunerea 

Guvernului nostru, unde sunt câteva modificări care vor fi în favoarea 

angajatorului, iar noi vom încerca să mai reparăm câte puţin şi să mai 

creăm câteva prevederi în Codul Muncii, care să protejeze cât de cât şi 

angajatul din România.”  

 Domnul deputat Ioan Botiş a apreciat că Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale este un minister care erodează, un minister care 

presupune cunoaşterea unor probleme legate de tineri, de copii, de 

bătrâni, de angajaţi, de angajatori şi, în consecinţă, un minister extrem de 

complex. 

 „Aţi susţinut reducerea contribuţiilor sociale pentru condiţii normale 

de muncă, pentru condiţii speciale şi deosebite. Întrebarea mea este 

legată de modul în care veţi susţine în continuare aceste reduceri ale 
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contribuţiilor sociale şi dacă pentru condiţii speciale şi deosebite, aşa cum 

am făcut noi pentru grupa I şi a II-a de muncă, veţi acorda majorări 

începând cu 2013? 

 A doua problemă la care aş dori să îmi răspundeţi este legată de 

fondul de pensii administrat privat. În diversele luări de poziţie aţi susţinut 

o reducere a contribuţiilor către acest fond, de fapt a transferurilor către 

acest fond, având în vedere că, în mod normal, în acest an trebuia să 

avem 4% transferuri către fondul administrat privat şi avem 3,5%. Care 

este politica dumneavoastră în acest sens? Dacă veţi susţine o creştere a 

transferurilor, a cotei de transfer către Fondul de pensii administrat privat 

sau reducerea acestei cote? 

 A treia problemă este legată de pensiile ocupaţionale. În ce măsură 

veţi susţine o Lege a pensiilor ocupaţionale, având în vedere că prin 

diversele luări de poziţii, exprimate în mod public, aţi spus că nu veţi mai 

susţine pensii speciale pentru anumite categorii şi aţi dat această 

conotaţie pensiilor ocupaţionale, în condiţiile în care ştim foarte bine că o 

lege privind pensiile ocupaţionale este stipulată sau prevăzută în Legea 

privind pensiile publice. Aş dori să ştiu care este punctul dumneavoastră 

de vedere. 

 De asemenea, foarte multe intervenţii au fost legate de ce bani veţi 

găsi atunci când veţi ajunge la putere. Eu aş vrea să vă asigur, în scris, de 

data aceasta, printr-o scrisoare a Băncii Mondiale, că în conturile 

Ministerului Muncii sunt 500 de milioane de euro, aprobate printr-o 

şedinţă a bordului Băncii Mondiale la data de 30 aprilie 2012.  

 Am să vă înmânez scrisoarea care confirmă că Ministerul Muncii 

beneficiază de acest împrumut pe termen lung, cu o dobândă foarte mică, 

bani care vin pentru reforma sistemului de asistenţă socială. Deci, practic, 

este vorba de modernizarea acestui sistem şi scrisoarea o să vă confirme 

că aceşti bani există efectiv şi puteţi beneficia, în scopul reformării acestui 

sistem de asistenţă socială. Şi aici aş vrea să vă întreb punctual dacă veţi 

susţine în continuare aplicarea celorlalte 11 puncte din programul de 

reformă a asistenţei sociale? Din totalul de 20, 9 au fost puse în aplicare 
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până la această dată şi dacă veţi merge în continuare pe această reformă 

şi veţi susţine venitul minim de inserţie?” 

 Doamna senator Lia Olguţa Vasilescu a propus ca cei prezenţi să 

pună un set de întrebări şi doamna Mariana Câmpeanu să răspundă la 

sfârşit, pentru că unele comisii trebuie să participe şi la alte audieri, iar 

timpul este destul de scurt. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a reţinut propunerea doamnei 

senator, dar îşi exprimă dorinţa ca aceasta să fie supusă votului după 

răspunsurile date domnului deputat Botiş.  

 Doamna Mariana Câmpeanu apreciază că orice activitate executivă 

erodează credibilitatea unei persoane şi complexul de măsuri pe care 

uneori este obligată să o ia. Este riscul pe care trebuie să şi-l asume 

oricine acceptă acest post. 

 „În legătură cu reducerea contribuţiilor sociale, eu cred că aici 

răspunsul deja îl cunoaşteţi. Această reducere a contribuţiilor sociale va fi 

cuprinsă în programul de guvernare viitor, deci nu se poate pe bugetul pe 

care l-aţi construit dumneavoastră să facem acest lucru, dar se va face 

concomitent cu creşterea salariului minim pe economie, tocmai pentru a 

nu avea efect foarte mare asupra bugetului. 

 În legătură cu grupele de muncă, o să încercăm, aşa cum am 

promis, să respectăm legea şi de la anul să primească oamenii drepturile 

pe care trebuiau să le primească deja de anul trecut şi o să încercăm să şi 

reparăm unele nedreptăţi făcute cu încadrarea în grupa a II-a de muncă a 

persoanelor care au lucrat înainte de Legea nr. 263/2010 în grupa I de 

muncă.” 

 În legătură cu fondul de pensii administrat privat, domnia sa a spus 

că niciodată nu a afirmat că vrea să fie reduse fondurile către pensiile 

administrate privat. Din contră, a considerat că orice persoană va trebui 

să obţină nişte drepturi în momentul când iese la pensie, în funcţie de cât 

a contribuit, fie la bugetul public de pensii, fie la fondurile administrate 

privat.  
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 În legătură cu pensiile ocupaţionale, doamna ministru a spus că se 

referă la pensii ocupaţionale şi nu la pensii speciale. Pensia ocupaţională 

este o formă de pensie care există în sistemul european, şi nu numai, şi 

nu are legătură cu formele de pensii speciale care au fost introduse în 

România. Deci, şi acest sistem de pensii este bazat tot pe contribuţii. 

 Doamna ministru îşi exprimă dorinţa de a găsi o modalitate, nu de a 

acorda o şansă unei persoane ca să se reîncadreze sau să câştige mai 

mult, ci de a-i crea posibilitatea concretă de a face acest lucru. Şi acest 

lucru se poate face prin crearea locurilor de muncă şi prin mărirea 

veniturilor începând cu salariul minim. Pentru că atâta timp cât diferenţa 

între salariul pe care-l primeşti într-o instituţie şi indemnizaţiile pe care le 

primeşti nu este suficient de mare ca să creeze această dorinţă de a intra 

pe piaţa muncii, niciodată nu va fi rezolvată problema, numai prin acte 

normative. Deci, să avem locuri de muncă, ca să aibă unde să meargă 

oamenii, şi să aibă un venit atât de bun încât să-l determine să se ducă 

acolo, la locul de muncă. 

 Legat de aplicarea Legii asistenţei sociale, angajamentele făcute 

către organismele internaţionale vor fi continuate anul acesta, urmând a 

vedea ce se va întâmpla în viitor.  

 „Trebuie să lucrăm la acel venit de inserţie, pentru că acolo aţi 

acceptat să băgăm până şi acea plată sau ajutor, care să înlocuiască 

tariful social de la energie electrică, ceea ce mi se pare ceva aproape 

imposibil de făcut, dar o să mă gândesc şi poate vom găsi până la urmă o 

soluţie şi în rezolvarea acestei sarcini pe care mi-aţi lăsat-o, pentru că ea 

este înscrisă în acordul cu Fondul Monetar şi Uniunea Europeană şi Banca 

Mondială. 

 „În legătură cu cei 500 de milioane de euro aflaţi la Ministerul 

Muncii, foarte bine dacă sunt, să continuăm reforma, nu ştiu ce problemă 

aş avea să nu folosesc banii ca să facem o reformă bună în sistemul 

social? Chiar este normal. O să vă spun, când o să văd acolo în minister ce 

bani sunt, câţi s-au cheltuit şi mai ales pe ce anume s-au cheltuit.” 
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 În continuare, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului 

propunerea doamnei senator Olguţa Vasilescu pentru a fi puse toate 

întrebările şi ulterior doamna ministru să răspundă. Cu 7 voturi împotrivă, 

propunerea a fost acceptată. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea a spus că priorităţile în domeniul 

social sunt cele legate de reîntregirea salariilor şi cele legate de repararea 

unei grave erori legislative, declarate neconstituţionale. Domnia sa are 

doar o întrebare şi o recomandare, care se referă la importanţa creşterii 

gradului de ocupare în perioada următoare, pentru asigurarea resurselor 

necesare, apreciind că este necesară, în primul rând, creşterea gradului 

printr-o intervenţie a statului, atât cât permit regulile economiei de piaţă, 

pentru a sprijini prin măsuri active care să stimuleze cel puţin în trei 

direcţii ocuparea pentru acele categorii care au un acces mai greu pe piaţa 

muncii, şi în primul rând se referă la tinerii absolvenţi. 

 Doamna senator Manuela Mitrea doreşte să amintească faptul că 

există o lege pentru copiii cu autism, adoptată în 2010, în aplicare din 

2011, fără norme de aplicare nici până la această oră. Domnia sa a dorit 

să spună acest lucru mai mult pentru inventarierea problemelor ce trebuie 

rezolvate de acum încolo, dar şi pentru a arăta că au fost atâţia ani la 

dispoziţie, când s-a putut face ceva pentru aceşti copii dar nu s-a 

întâmplat nimic. Autismul este o problemă de sănătate, ignorată, care va 

rămâne în continuare, întrucât adulţii vor intra în sistemul de asistenţă 

socială. 

 Domnul deputat Iulian Vladu a ţinut să amintească faptul că „în luna 

decembrie, când s-a votat bugetul de asigurări sociale, aţi venit la vremea 

respectivă cu foarte multe amendamente. Nu o să vă întreb de toate 

amendamentele, dar vreau să vă întreb de un amendament legat de 

valoarea punctului de pensie. Atunci afirmaţi că dacă ajungeţi la 

guvernare, din prima zi, veţi mări valoarea punctului de pensie, pentru 

faptul că noi ne batem joc de pensionari şi nu putem mări în decembrie şi 

dumneavoastră, indiferent când veţi ajunge la guvernare, din prima zi veţi 

mări această valoare a punctului la 45% din salariul mediu brut, adică o 

valoare a punctului de pensie de vreo 962 lei. Acum aveţi posibilitatea, 
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prin rectificarea din luna iulie, să rectificaţi şi acest amendament al 

dumneavoastră, pe care îl susţineaţi la vremea respectivă. Îl veţi pune în 

practică sau nu? Şi vă pot da toate amendamentele pe care le-aţi depus în 

decembrie să ţineţi cont de ele şi să le puneţi în practică.” 

 Domnul deputat Cornel Ghiţă apreciază că doamna Câmpeanu a  

fost cel mai sever critic al guvernărilor anterioare, remarcându-se în 

cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială prin faptul că n-a 

acceptat niciodată ca argument lipsa sursei de finanţare. „Aş vrea să vă 

întreb, doamna ministru, dacă vă menţineţi amendamentele pe care le-aţi 

făcut anterior, şi pentru o mai bună exemplificare am să mă refer la 

ultimul amendament făcut în şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială de miercurea trecută. Se referea la CAS-ul la pensii şi aş vrea să 

ştiu dacă veţi respecta, aşa cum aţi scris în acel amendament, modul de 

recâştigare a contribuţiei a CAS-ului de 5,5 din fondul de pensii, din 

pensiile individuale?” 

 Doamna senator Lia Olguţa Vasilescu a dorit să-i transmită doamnei 

Mariana Câmpeanu că va conduce cel mai important minister al României. 

De ce? Pentru că aici trec toate categoriile de vârstă, de la bebeluşi, până 

la pensionari, practic toată lumea are de-a face cu acest minister, întreaga 

populaţie a României. „Din cauza aceasta, este o sarcină foarte grea care 

va apăsa pe umerii dumneavoastră, dar, aşa cum v-aţi comportat data 

trecută ca ministru, nu avem nici o îndoială că veţi reuşi şi la finalul 

mandatului veţi primi aplauze, chiar dacă unii au impresia că doar lor li se 

întâmplă să primească şi critici. 

 I-am ascultat cu foarte mare atenţie pe colegii mei; unele întrebări 

pe care vi le-au pus cred că erau adresate, de fapt, domnului ministru de 

finanţe, Florin Georgescu, de unde veţi lua sursele de finanţare. Cred că la 

aceste lucruri ar trebui să răspundă domnia sa. Dumneavoastră trebuie să 

răspundeţi strict pe partea de program de guvernare, care priveşte 

ministerul pe care îl conduceţi. 

 În al doilea rând, mă uimeşte tupeul unor colegi de-ai noştri, unii 

chiar aflaţi în funcţie de miniştri, care n-au făcut absolut nimic. Cred că 

doamna fost ministru Claudia Boghicevici ar fi trebuit mai degrabă să se 
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gândească de ce domnia sa nu a fost în stare să ţină de legislaţia care era 

înainte. Acum ne întreabă ce facem pentru sprijinirea tinerelor familii sau 

pentru creşterea natalităţii? Avem, într-adevăr, o problemă cu natalitatea, 

dar cred că nu acest Guvern a tăiat laptele pentru bebeluşii distrofici, a 

afectat concediul de maternitate, a scos până şi trusoul pentru nou-

născuţi, aşa numitul „coş bebe” şi aşa mai departe.  

 Eu sunt absolut convinsă că toate promisiunile pe care le-a făcut 

acest Guvern vor fi respectate, pentru că este cazul să dăm şi un alt 

semnal pentru ceea ce înseamnă clasa politică, iar cei vor să ştie unele 

lucruri despre Programul de guvernare, cred că ar fi mai simplu să-l 

citească şi ar afla de acolo absolut tot ce şi-a propus acest Guvern.” 

 Domnul deputat Florian Geantă a apreciat că întrebările se pun către 

foştii miniştri, care sunt luaţi la rost, sunt certaţi, ca şi când ei ar fi cei 

care ar trebui să intre la guvernare. Domnia sa are două întrebări. „Aţi 

susţinut cu tărie ca indemnizaţia acordată pentru creşterea copilului să fie 

85% din media veniturilor pe ultimul an. Atunci când aţi susţinut această 

problemă aţi spus că sunt fonduri. O veţi mai susţine în continuare? 

 Şi a doua întrebare: după ce aţi fost desemnată ministru, aţi 

declarat că veţi acorda cât mai mult sprijin pentru persoanele defavorizate 

din România, în această perioadă de criză. Ce aveţi în vedere pe acest 

plan?” 

 Domnul deputat Gelu Vişan a spus că a studiat programul de 

guvernare cu mare atenţie şi la toate capitolele, dar n-a găsit nici o dată 

concretă, nici o cifră concretă, apreciind că e un cumul de poveşti 

frumoase, unele dintre ele, în opinia domniei sale, nerealizabile. sau o 

adunătură de bune intenţii. 

 Domnul deputat, referindu-se la faptul că doamna Câmpeanu a 

participat la negocierile cu Fondul Monetar Internaţional, alături de 

domnul ministru al finanţelor, doreşte să ştie cum este cu procentele de 

reîntregire a salariilor. „Pentru că eu înţeleg din declaraţiile publice că 

dumneavoastră aţi decis să daţi 8% la 1 iunie şi 8% la sfântu-aşteaptă, că 

nu mai există o dată concretă pe care s-o avansaţi.” 
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 De asemenea, în ceea ce priveşte aplicarea Deciziei Curţii 

Constituţionale privind returnarea contribuţiilor la asigurările de sănătate, 

domnul deputat Vişan aminteşte că în amendamentul făcut şi în afirmaţiile 

publice, s-a spus că se vor lua banii de la Fondul Naţional Unic de 

asigurări de sănătate. „Efortul bugetar este de 2,4 miliarde de lei pe doi 

ani de zile, 2011 – 2012. Nu s-a spus niciodată public lucrul acesta, decât 

că veţi da înapoi. Cât veţi da înapoi şi dacă veţi da tot de la 1 ianuarie 

2011 în cele şapte luni de zile câte au mai rămas, insist să vă întreb, 

totuşi, cât este această sumă şi de unde veţi lua banii?” 

 Doamna deputat Maria Stavrositu are trei întrebări punctuale. 

Prima,  referitoare la vârsta de pensionare. „Ştim că în România vârsta de 

pensionare pentru femei este de 63 de ani, pentru bărbaţi de 65 de ani, 

iar perioada de contribuţii sociale este de 35 de ani pentru ambele sexe. 

Care este opinia şi viziunea dumneavoastră despre această problematică 

şi dacă intenţionaţi, în virtutea principiului egalităţii de şanse pentru femei 

şi bărbaţi, să interveniţi cu modificări în această speţă?” 

 A doua întrebare se referă la casele de asistenţă socială pentru 

bătrâni, despre care se ştie că sunt într-un număr insuficient. Cel puţin în 

judeţul pe care domnia sa îl reprezintă în Parlament se constată o nevoie 

de mai multe astfel de centre de bătrâni. Domnia sa doreşte să afle dacă 

există o intenţie de a avea un program de investiţii în acest domeniu. 

 Şi ultima întrebare, referitoare la violenţa domestică. Anul trecut 

Parlamentul României a reuşit să adopte o lege foarte importantă în acest 

domeniu, o lege care, pentru a fi eficientă, are nevoie de o logistică 

specială. Domnia sa vrea să afle ce îşi propune doamna ministru să 

realizeze ca logistică în acest domeniu, astfel încât această lege să aibă 

rezultate cu proiecţii foarte serioase pe comunitate. 

 Domnul senator Alexandru Cordoş ridică problema dialogului social, 

spunând că am fost caracterizaţi de o lipsă a dialogului social şi politic, în 

acelaşi timp. Întrucât timpul este foarte scurt, domnia sa se adresează 

celor doi candidaţi la funcţia de ministru şi ministru delegat, considerând 

că „pe lângă tot ceea ce aveţi de reparat, în această direcţie aveţi foarte 

mult de lucru. Cred că cel mai mult de lucru veţi avea la acest capitol, al 
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reluării dialogului social, al reluării dialogului politic în comisiile de 

specialitate ale Parlamentului.” 

 Doamna Mariana Câmpeanu mulţumeşte pentru întrebări. „Chiar în 

mod special aş mulţumi colegilor de la PDL, pentru că aşa avem prilejul să 

mai lămurim unele lucruri care văd că nu sunt clare. Reîntregirea salariilor 

este hotărâtă, agreată cu Fondul Monetar Internaţional şi ea se va face în 

două etape, prima fiind la 1 iunie.  

 În legătură cu returnarea reţinerilor ilegale de contribuţii de 

asigurări sociale de sănătate, şi aceasta este convenită. Ceea ce a rămas 

în discuţie – şi în felul acesta răspund la mai multe întrebări –  este 

modalitatea de returnare, fără să cunosc amănunte, ci numai din ceea ce 

a afirmat domnul preşedinte la televizor, mă refer la domnul Băsescu, care 

spune că nu agreează modalitatea pe care eu am propus-o. Nu a făcut 

referire la persoana mea, ci la modalitatea propusă, pentru că nu doreşte 

să crească deficitul la fondul de asigurări de sănătate. Ca atare, va trebui 

să găsim o modalitate concretă, împreună cu finanţele, să returnăm aceşti 

bani. Problema este că, atât cu Fondul Monetar, cât şi în programul nostru 

de guvernare, s-a prevăzut acest lucru şi se va face. Suma pe care trebuie 

să o returnăm este de 1,4 miliarde, nu de 2 miliarde. 

 În legătură cu Legea privind persoanele cu autism, va trebui să 

discutăm, cunosc şi eu problema, chiar din perioada în care am activat, 

este o problemă nerezolvată în continuare. 

 Referitor la valoarea punctului de pensie. Cu regret vă spun, îmi 

pare bine că aţi mai citit amendamentele pe care noi le-am depus, era 

bine să le citiţi la vremea respectivă. Acest amendament nu a fost făcut de 

mine şi nu a fost susţinut în Parlament, a fost retras.  În România 

există o lege, şi aşa cum am spus, vom respecta legea şi de la 1 ianuarie 

anul viitor vom aplica prevederile Legii nr.263/2010.  

 În legătură cu faptul că am fost un critic sever, recunosc că am fost 

şi doresc şi din partea dumneavoastră acelaşi lucru, pentru că, spre 

deosebire de dumneavoastră, eu voi încerca să ţin cont de criticile pe care 

mi le veţi aduce. 
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 În legătură cu ajutoarele pentru persoanele defavorizate, sigur că 

aici trebuie să reanalizăm toate acele metodologii care au fost făcute şi 

criteriile care sunt acordate sau de care trebuie să se ţină cont atunci când 

se acordă acele ajutoare. Ştiu că nu mai există, dar, ca să destind puţin 

atmosfera, voi încerca să scot toate „bibilicile” din acele norme 

metodologice, aşa încât acestea să poată să fie aplicabile, că nimeni nu 

poate să meargă nici să numere găinile, nici să vadă dacă are omul un 

fierăstrău în casă şi alte criterii de genul acesta. Nu avem personal pentru 

aşa ceva. 

 Indemnizaţia pentru creşterea copilului am răspuns deja doamnei 

ministru Boghicevici, voi vedea ce propuneri a lăsat în minister şi poate 

am să o susţin. Oricum, în programul pentru anul viitor acest lucru se va 

întâmpla. 

 Domnilor, aţi spus că am criticat întotdeauna faptul că o măsură a 

fost bună sau mai puţin bună şi nu am ţinut cont de sursa de finanţare. 

Noi lucrăm cu bugetul pe care l-aţi construit dumneavoastră şi 

dumneavoastră ştiţi care sunt sursele de finanţare. 

 Ceea ce am propus noi în acest program, până la sfârşitul anului, 

are surse de finanţare. Deci, nu putem să discutăm de alte lucruri, decât 

în programul de guvernare viitor şi în bugetul care se va construi în 

toamnă şi atunci o să aveţi prilejul, fie să faceţi amendamente, fie să fiţi 

de acord cu acel buget. Şi dacă am răspuns în acest fel, cred că am 

acoperit majoritatea întrebărilor care mi s-au adresat. 

 În legătură cu vârsta de pensionare şi stagiul de cotizare. În lege s-a 

făcut această modificare, care nu schimbă nimic. Pentru femei, scrie 63 de 

ani, dar stagiul de cotizare e 35 de ani, ca la bărbaţi. Deci, nu s-a 

modificat absolut nimic. Aici trebuie ori să le punem egale, ori lăsăm şi 

stagiul de cotizare cu doi ani mai mic. Aşa încât este o modificare 

legislativă pe care va trebui să o facem împreună şi va trebui să ajungem 

la un consens. 

 În legătură cu centrele pentru bătrâni, eu aşteptam ca domnul Botiş 

să-mi spună că până acum a făcut nu ştiu câte cămine de bătrâni, în urma 

modificărilor care s-au făcut, cu închiderea unor spitale, pentru că s-a 
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spus că vor fi transformate în aziluri de bătrâni. O să văd câte s-au 

transformat, ce bani au mai rămas şi câte mai există. O să mă consult cu 

domnul Botiş în această privinţă pentru că acest lucru într-adevăr trebuie 

făcut. Dacă tot s-au desfiinţat spitalele şi trebuiesc făcute aziluri de 

bătrâni, înseamnă că vom rezolva problema. 

 În legătură cu violenţa domestică, într-adevăr, aici trebuie o 

logistică specială, dar aceasta nu o poate face numai Ministerul Muncii. 

Normele metodologice de aplicare a acestei legi trebuie făcute împreună 

cu mai multe ministere, inclusiv cu Ministerul Administraţiei, aşa încât, o 

să vedem în ce stadiu sunt normele metodologice şi unde am ajuns. Nu 

pot să vă spun decât că voi insista ca această activitate să se facă cât mai 

repede, aşa încât să putem să aplicăm această lege, pentru că într-adevăr 

are prevederi foarte bune în ea.” 

 În finalul discuţiilor, doamna ministru Mariana Câmpeanu 

multumeşte tuturor pentru întrebările puse, pentru interseul manifestat 

faţă de rpoblemele reale existente, dar mai ales pentru sugestiile făcute şi 

sprijinul acordat. 

 În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil candidaturii doamnei Mariana Câmpeanu la funcţia de ministru al 

muncii, familiei şi protecţiei sociale. 

 Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi (32 voturi 

pentru şi 7 voturi împotrivă). 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a anunţat că domnia sa trebuie 

să meargă la comisiile unde urmează să fie audiat, în calitate de ministru 

delegat pentru administraţie, precizând că în locul domniei sale grupul 

parlamentar l-a nominalizat, pentru a participa la dezbateri în continuare, 

pe domnul deputat Teodor Atanasiu. 

 

În partea a doua a lucrărilor, la şedinţa comună au participat 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi ale Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru egalitate de şanse ale 

Senatului. 
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 În urma unor discuţii referitoare la conducerea şedinţei comune, 

membrii grupurilor parlamentare PDL şi UDMR au părăsit sala. 

 Doamna senator Lia Olguţa Vasilescu a propus ca doamna deputat 

Cristina Pocora să conducă lucrările, precizând că „niciodată Comisiile de 

egalitate de şanse nu au condus aceste şedinţe. Dacă este să o luăm prin 

rotaţie, este rândul doamnei deputat Pocora.”  

 În urma exprimării votului, propunerea doamnei senator Vasilescu a 

fost acceptată cu 34 de voturi pentru. 

 Doamna deputat Cristina Pocora preia conducerea şedinţei comune. 

Domnia sa a precizat că cele 4 comisii urmează a-l audia pe domnul Liviu 

Marian Pop, nominalizat pentru funcţia de ministrul-delegat pentru dialog 

social.  

 Domnul Liviu Marian Pop, în prezentarea obiectivelor mandatului 

său, s-a referit în primul rând la deblocarea dialogului social în România, 

pentru că procedura de infringement, din cauza nefuncţionării Consiliului 

Economic şi Social, poate duce România într-o direcţie greşită. 

 De asemenea, domnia sa a prezentat cele trei lucruri importante pe 

care doreşte să le facă, referindu-se la deblocarea activităţii în Consiliul 

Economic şi Social, reanalizarea şi regândirea acordului tripartit care a fost 

semnat în anul 2008, în aşa fel încât în perioada 2012 – 2016 să se aplice 

acest acord. Şi ultimul, poate şi cel mai important, un acord social încheiat 

între reprezentanţii patronatelor, sindicatelor şi reprezentanţii Societăţii 

Civile. 

 Domnia sa a precizat că acestea sunt trei lucruri care se pot face 

foarte repede, în condiţiile în care Legea dialogului social este regândită, 

reanalizată şi modificată în aşa fel încât să poată fi aplicată, „pentru că am 

asistat la un dialog social inexistent, lucru care se vede şi astăzi, din 

păcate, în comportamentul unor colegi de-ai noştri.” 

 Întrucât nu au fost întrebări, doamna preşedinte Cristina Pocora a 

propus trecerea la validarea domnului ministru. 

 Domnul deputat Adrian Solomon, secretar al Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială a Camerei, a propus avizarea favorabilă a candidaturii 
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domnului Liviu Marian Pop, propunerea fiind acceptată cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (25), în ziua de 7 mai 2012 au absentat domnul deputat Ioan 

Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), domnul deputat Cosmin Mihai 

Popescu, domnul deputat Samoil Vîlcu (grup parlamentar PD-L) şi domnul 

deputat Marian Sârbu (grupul Progresist). 

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 

Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Iulian Vladu. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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