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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/426/ 21.12.2012

pentru femei şi bărbaţi
Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din ziua de 21 decembrie 2012
Vineri, 21 decembrie 2012
În proiectul ordinii de zi a fost înscrisă audierea doamnei Mariana Câmpeanu, propusă
pentru a ocupa funcţia de ministru al Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor
Vârstnice şi audierea doamnei Doina Pană, propusă 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.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Florin Iordache, preşedintele Comisiei
pentru Muncă şi Protecţie Socială din Camera Deputaţilor.
În debutul audierii, domnul preşedinte Florin Iordache, a dat cuvântul doamnei
Mariana Câmpeanu, candidatul la funcţia de Ministru al Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale, şi
a Persoanelor Vârstnice, care a prezentat principalele obiective şi priorităţi ale viitorului
mandat, precizând următoarele:
-

în mandatul său va urmări îmbunătăţirea activităţii Ministerului şi a structurilor

acestuia;
-

în ceea ce priveşte Inspecţia Muncii se va urmări îmbunătăţirea legislaţiei în

domeniul prevenirii şi combaterii muncii la negru, ţelul fiind crearea de locuri de muncă
legale;
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-

se va avea în vederea restructurarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei

de Muncă, prin axare pe măsuri active şi pregătire aplicată în programele de formare
profesională;
-

a fost prezentat planul Ministerului privind elaborarea de legislaţie şi strategii

referitor la domeniul creării locurilor de muncă pentru tineri, al uceniciei pentru tineri, al
ocupării forţei de muncă, al sănătăţii şi securităţii în muncă precum şi în ceea ce priveşte
reglementarea modului de acordare a ajutoarelor sociale.
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 si bărbaţi au luat cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă, doamna deputat Cristina
Ancuţa Pocora şi doamna deputat Cristina Nichita.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a luat cuvântul întrebând când se preconizează
majorarea prestaţiei sociale pentru persoanele cu handicap precum şi dacă se are în vedere
reînfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, ţinând cont de faptul că
direcţia care se ocupă de domeniul dizabilităţii nu s-a afirmat în cadrul Ministerului Muncii.
Doamna Mariana Câmpeanu a arătat că, în ceea ce priveşte domeniul persoanelor cu
dizabilităţi urmează se ia în discuţie anumite schimbări, în cadrul unor granturi internaţionale
fiind prevăzută şi o organizare a acestui domeniu.
Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, în luarea sa de cuvânt a felicitat abordarea
serioasă şi temeinică a programului de guvernare şi a arătat că este important să se aibă în
vedere o analiză a alocaţiei pentru copii, în prezent în cuantum foarte mic, adăugând faptu
că o atenţie deosebită trebuie acordată persoanelor cu dizabilităţi, precum şi persoanelor
care beneficiază de venit minim garantat, astfel încât acesta să ajungă la cei care au cu
adevărat nevoie. În încheierea intervenţiei doamna Cristina Pocora a apreciat faptul că
Ministerul Muncii a prevăzut în programul de guvernare întărirea pilonului II şi III de pensii,
precum şi elaborarea Strategiei în domeniu prevenirii şi combaterii violenţei în familie.
În răspunsul său, doamna Mariana Câmpeanu a arătat că deocamdată nu este
prevăzută în actualul buget o suplimentarea a alocaţiei de stat pentru copii, iar în ceea ce
priveşte acordarea venitului minim garantat se va avea în vedere modificarea criteriilor de
selecţie astfel încât să beneficieze exact cei care au cu adevărat nevoie.
Doamna deputat Cristina Nichita, în luarea sa de cuvânt a atras atenţia asupra
persoanelor cu dizabilităţi şi a solicitat precizări asupra felului în care se va implica Ministerul
Muncii în susţinerea serviciilor pentru persoane cu handicap, în vederea integrării lor, cât şi
în vederea aplicării strategiei naţionale în domeniul persoanelor cu tulburări din spectrul
autist.
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În finalul dezbaterilor Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi (43 de voturi
“pentru”, 17 “împotrivă” şi 2 “abţineri”), avizarea favorabilă a candidaturii doamnei Mariana
Câmpeanu, la funcţia de ministru al Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor
Vârstnice.
În continuare s-a dat cuvântul doamnei Doina Pană, propusă pentru funcţia de
ministru delegat pentru dialog social, care a arătat priorităţile mandatului său.
Comisiile reunite de muncă şi egalitate de şanse din Senat şi Camera Deputaţilor au
hotărât, cu majoritate de voturi (30 de voturi “pentru”, 10 “împotrivă” şi 2 “abţineri”)avizarea
favorabilă a candidaturii doamnei Doina Pană la funcţia de ministru delegat pentru Dialog
Social.
Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au votat, în
majoritate, în favoarea celor 2 propuneri de ministru (5 voturi “pentru”, 3 “împotrivă” şi o
“abţinere”).
În ziua de 21 decembrie 2012, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Liliana Mincă – preşedinte, doamna deputat Gabriela Podaşcă – vicepreşedinte, domnul
deputat Ştefan Petru Dalca – vicepreşedinte, domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar,
domnul deputat Vlad Marcoci – secretar, domnul deputat Florin Gheorghe, domnul deputat
Molnar Zsolt, doamna deputat Cristina Nichita, doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora.
Au absentat: domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, doamna deputat Viorica
Marcu, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Maria Andreea Paul.
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