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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

SINTEZA 

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 o transformare totală în 

acest domeniu nu se poate face într-o jumătate de an. Astfel, 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 prioritară 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, doamna Câmpeanu a spus că va face o informare către 

Comisia pentru 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, 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 

foarte multe dosare de contestaţii la Casa Naţională de Pensii Publice. O 

primă măsură va fi să reorganizeze această comisie de contestaţii, care 

este făcută numai la nivelul Casei Naţionale de Pensii. 
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 „Avem 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. După cum ştiţi, de mai multe ori în cadrul 

comisiei am 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, 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 CNPP şi a cheltuirii 

banilor din bugetul de asigurări sociale, pot fi trecute pe această 

componentă.” 

 Doamna Mariana Câmpeanu a spus că va încerca în acest interval să 

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

nu mai existe aceste contestări a sistemului de pensii, aşa cum a fost 

alcătuit până la această dată. 

 În legătură cu asistenţa socială, domnia sa şi-a exprimat dorinţa de 

a discuta pe larg într-o şedinţă a Comisiei pentru muncă. Totodată, a 

solicitat sprijin pentru viitor, referitor la un act normativ existent în 

Parlament, care trebuie să definitiveze noţiunea de consumator vulnerabil, 

întrucât nu există încă definită în legislaţia actuală. Scopul adoptării 

acestei legi este de 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. Am să încerc cel puţin să creez 

un cadru funcţional până la modificarea legislaţiei, pentru că eu cred că în 

acest domeniu chiar trebuie să facem modificări. 

 În rest, am să încerc să asigur o funcţionare cât mai bună atât la 

nivel central, cât şi în teritoriu, în aşa fel încât toate persoanele care se 
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adresează sistemului să fie tratate corespunzător, să nu mai fie umilite şi 

să putem să rezolvăm într-un timp cât mai rezonabil cererile lor.” 

 Au fost puse întrebări de 14 parlamentari prezenţi la lucrări, 

respectiv domnul senator Cristian Rădulescu, doamna deputat Claudia 

Boghicevici, aoamna deputat Cristina Pocora, domnul senator Petru Başa, 

domnul deputat Ioan Botiş, domnul deputat Ioan Cindrea, doamna senator 

Manuela Mitrea, domnul deputat Iulian Vladu, domnul deputat Cornel 

Ghiţă, doamna senator Lia Olguţa Vasilescu, domnul deputat Florian 

Geantă, domnul deputat Gelu Vişan, doamna deputat Maria Stavrositu şi 

domnul senator Alexandru Cordoş, iar doamna Mariana Câmpeanu a 

răspuns tuturor întrebărilor puse. 

 În urma finalizării discuţiilor, 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 a doua parte 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. 

 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.”  

 
4/6



 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 

domnului Liviu Marian Pop, propunerea fiind acceptată cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi. 
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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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