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PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 8 februarie 2012 

 

 

În ziua de 8 februarie 2012 la lucrări au fost prezenţi, din partea 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 14 deputaţi, lipsind domnul 

deputat Victor Paul Dobre, doamna deputat Mariana Câmpeanu, domnul 

deputat Ludovic Orban, doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora, domnul 

deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL), domnul deputat Ioan 

Cindrea, domnul deputat Adrian Solomon, domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu, domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă, domnul deputat Dorel 

Covaci, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Dan-

Mircea Popescu (grup parlamentar PSD), doamna deputat Aurelia Vasile 

(grup parlamentar Progresist), domnul deputat Pál Árpád (grup 

parlamentar UDMR). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Pál Árpád (grup 

parlamentar UDMR) – ministru, a participat domnul deputat Antal Isvan.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici şi Răzvan 

Ţurea – vicepreşedinţi, Kerekes Karoly – secretar, Daniel Ionuţ 

Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Cosmin 

Mihai Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu, Antal Istvan. 



Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Petru 

Başa, preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

Domnul senator Petru Başa a precizat că cele cinci comisii, trei de la 

Cameră şi două de la Senat, s-au întrunit pentru a audia candidatul pentru 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale, doamna deputat Claudia 

Boghicevici.  

Domnia sa a dat cuvântul doamnei deputat pentru a expune 

programul de guvernare. 

Doamna Claudia Boghicevici a precizat că angajamentul personal în 

această perioadă este acela de a găsi cele mai bune soluţii pentru ca 

eforturile românilor după o perioadă dificilă de măsuri de austeritate 

trebuie să dea roade la nivelul traiului de zi cu zi. „Avem un nou obiectiv, 

stabilit prin programul de guvernare şi acest lucru trebuie luat prin măsuri 

care să fie îndreptate cu sufletul către oameni.” 

Domnia sa a precizat că şi-a structurat întreaga expunere pornind 

de la faptul că, în strategia 2020 şi implicit în Programul naţional de 

reformă, cinci dintre ţintele naţionale au implicaţii directe asupra 

Ministerului Muncii. Şi anume, faptul că în domeniul asistenţei sociale ne-

am impus un obiectiv important în ceea ce priveşte incluziunea socială. Un 

alt obiectiv este acela de a ridica rata de ocupare a forţei de muncă la un 

procent de 70%.  

“În domeniul asistenţei sociale, mă bucur că vin pe lucruri aşezate. 

Doamna ministru Sulfina Barbu a reuşit să elaboreze o lege a asistenţei 

sociale, menite să asigure stabilitate şi dreptate în acest sistem.” 

Ştim cu toţii că ne-am propus ca serviciile de asistenţă socială să 

primeze şi acest lucru vom urmări în următoarea perioadă. Dacă la nivelul 

beneficiilor am reuşit să facem acea restructurare de la 54 de beneficii 

spre o grupare spre nouă categorii, acum avem atribuţii importante în 

ceea ce înseamnă serviciile în domeniul protecţiei copilului, în ceea ce 

priveşte marginalizarea socială, acordarea de subvenţii pentru ONG-uri, 

dar şi în ceea ce priveşte calitatea serviciilor sociale. 

Ne propunem, în următoarea perioadă, prin programul de 

guvernare, să impunem Legea privind marginalizarea socială, astfel încât, 
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pe piaţa muncii, tinerii dezavantajaţi să aibă un acces cât mai uşor. Ne 

propunem o bună colaborare cu cei de la şomaj, cu partenerii noştri, cu 

angajatorii, astfel încât tinerii aflaţi în situaţii de dificultate să-şi poată găsi 

un loc de muncă cât mai uşor. 

Un alt obiectiv prin programul de guvernare este acela al elaborării 

unei legi privind calitatea serviciilor sociale. Ne propunem să realizăm o 

lege a calităţii serviciilor sociale, să nu mai existe servicii care să nu aibă 

măcar un nivel minim III, fără de care nu vor putea primi acreditarea în 

sistem, dar ne propunem, de asemenea, şi o clasificare a acestor servicii, 

astfel încât beneficiarii clienţilor acestor servicii să poată să ştie în orice 

moment ce tip de servicii sociale vor alege. 

Un subiect pe care l-am dezbătut şi noi mult timp alături de colegii 

noştri profesionişti din ONG-uri a fost acela al subvenţionării activităţii 

ONG-urilor. Venim cu o măsură care vine să ajute în primul rând mediul 

rural. Vrem să ne implicăm cât mai mult, astfel încât cultele, ONG-urile, să 

aibă acces la finanţări de la stat, astfel încât să se poată realiza o 

diversificare a furnizorilor de servicii sociale, pentru că nu este normal ca 

90% din serviciile în domeniul social să fie oferite doar de stat. 

A fost o preocupare a mea de-a lungul timpului şi sper să pot pune 

în aplicare acest lucru. 

Luptăm în continuare pentru Legea contractării sociale, să fie 

elaborate norme corecte, astfel încât accesul la finanţare atât pentru ONG-

uri, cât şi pentru instituţiile statului, să fie aceleaşi. 

De asemenea, mi-am propus, în următoarea perioadă, tot prin 

programul de guvernare şi ca o conexiune – să spunem aşa – a Legii 

cadru a asistenţei sociale, elaborarea unei legi privind economia socială. 

Am făcut un grup de lucru şi ne propunem să identificăm în această 

perioadă toţi actorii sociali, cei care desfăşoară activităţi în domeniul 

economiei sociale. Urmează să se realizeze o definire a întreprinderii 

sociale, stabilirea unor condiţii ce înseamnă să-ţi desfăşori activitatea într-

o întreprindere socială. Ce ne propunem prin acest lucru: accesul 

grupurilor vulnerabile şi posibilitatea lor de a accesa locuri de muncă în 

domenii conexe socialului. Deci vor fi activităţi pe care ONG-urile le vor 
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desfăşura şi profitul acestora, în proporţie de 50-60%, va fi investit tot în 

activităţi conexe domeniului social. 

Aceasta este gândirea pe care o avem pe termen scurt în ceea ce 

priveşte domeniul asistenţei sociale, priorităţile pe care noi le avem şi ne 

propunem, de asemenea, pentru cel de-al doilea obiectiv, creşterea ratei 

de ocupare la 70%, iar acest lucru să-l realizăm printr-o flexibilizare a 

pieţei muncii. Am căutat care ar fi acele măsuri active prin care să reuşim 

să creştem numărul locurilor de muncă, pentru că avem două obiective 

clare: echilibrarea pieţei muncii şi reducerea deficitelor sectoriale între 

zone. 

Ne-am propus, prin modificarea Legii nr.76, în această perioadă, în 

acest sens, să se aloce o alocaţie profesională celor care participă la 

cursuri de formare, oferindu-le un procent de 50% din indicatorul social de 

referinţă. 

De asemenea, pentru şomerii pentru perioada lungă, cei care 

beneficiază de şomaj de mai mult de un an, să dăm prime de mobilitate la 

instalare şi chiar şi o alocaţie de transport. 

Măsuri importante vrem să le luăm în ceea ce priveşte atragerea de 

locuri de muncă şi prin Legea meşteşugarilor, o lege pe care, împreună cu 

colegii din Cameră, am lucrat-o într-un grup. Este într-un stadiu avansat. 

Ne propunem ca forţa de muncă de la ţară, încă neexploatată, să o 

atragem la suprafaţă. Să încercăm, prin acea Cameră a meşteşugarilor, ca 

aceste activităţi pe care, într-unele zone mulţi oameni le desfăşoară, să fie 

valorificate şi să putem realiza astfel cât mai multe locuri de muncă. 

Conceptul acesta, privind munca, a fost început de colegul meu 

Botiş şi noi am realizat împreună legislaţia până la un anumit punct. S-a 

dovedit că funcţionează Legea zilierilor. Ne propunem să îmbunătăţim 

legislaţia privind ucenicia, pentru că în această perioadă tinerii reprezintă 

o prioritate a noastră, şansa lor de a-şi găsi un loc de muncă cât mai uşor, 

în conformitate cu cunoştinţele pe care le-au dobândit, experienţa, 

tinereţea pe care o au. 

Cam acestea ar fi cele două obiective pe care ni le-am propus scurt 

în această perioadă, măsurile şi paşii pe care vrem să-i urmăm, urmând a 
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identifica măsuri, acţiuni pe care le putem pune în aplicare pentru a atinge 

aceste două obiective. 

Domnul senator Petru Başa s-a adresat celor prezenţi cu rugămintea 

de a pune întrebări candidatului la portofoliul de ministru al muncii. 

Domnul senator Cristian Rădulescu a apreciat că una din primele 

problemele care va fi de rezolvat va fi legată de un act normativ recent, 

lăsat în acţiune de către doamna ministru Sulfina Barbu şi care a fost 

foarte tare criticat, referitor la suspendarea acordării beneficiilor sociale de 

către persoanele care nu-şi plătesc datoriile faţă de comunitate. Se pare 

că afectează aproximativ 80 de mii de persoane. Care este opinia 

dumneavoastră legată de această temă? 

Doamna Claudia Boghicevici: am discutat şi noi mult la acea vreme 

momentul în care am avut acest amendament în Legea cadru a asistenţei 

sociale şi ideea care s-a desprins la momentul acela era de a-şi ajuta omul 

să-şi păstreze cât de cât un bun câştigat prin faptul că nu are achitate 

acele impozite, taxe locale la zi, s-ar putea să-şi piardă inclusiv casa sau 

bunurile pe care le are deja. 

Aceasta a fost ideea desprinsă la momentul respectiv. Eu zic că va 

trebui să facem o analiză clară, pentru că, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, 

posibilitatea de a eşalona aceste taxe, impozite, stă în atribuţia 

administraţiei locale. Deci va depinde foarte mult de decizia administraţiei 

locale modul în care aceşti oameni vor fi ajutaţi să-şi poată plăti într-un 

termen rezonabil aceste taxe. 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş: aş dori să reflectaţi în câteva 

cuvinte ceea ce ar însemna dezvoltarea sistemului informatic integrat. 

Suntem, la ora actuală, într-o zonă în care, din păcate, trebuie să punem 

de foarte multe ori oamenii în situaţia de a aduna informaţii ei şi de a le 

pregăti pentru prezentarea unui dosar pentru a beneficia de anumite 

subvenţii sau de anumite ajutoare. 

Ideea, pe care am cauzat-o la un moment dat, a fost legată de 

crearea acestui sistem informatic integrat, astfel încât informaţiile să vină 

dintr-o zonă informatică şi să le putem prelucra pentru a nu mai apela la 

acea persoană care are nevoie de un ajutor şi pentru a găsi soluţiile cele 
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mai fiabile, cele mai bune, astfel încât să rezolvăm un caz într-un termen 

scurt. Asta înseamnă creşterea calităţii serviciilor oferite de noi. Aş dori, 

dacă se poate, să dezvoltaţi puţin acest subiect, să ne prezentaţi cum 

vedeţi dezvoltarea sistemului informatic integral. 

Doamna Claudia Boghicevici: într-adevăr, legile pe care noi le vom 

elabora vor avea implicaţii majore în viaţa oamenilor şi de aceea cred că 

aceste legi trebuie elaborate cu sufletul către oameni. 

În acest sistem, lucrează profesionişti. Eu am început activitatea în 

1997 în sistem şi de multe ori ne-am lovit de această problemă, a 

sistemului informatic neadaptat cerinţelor instituţiilor noastre. 

Aşa cum toţi colegii mei ştiu, noi avem sisteme informatice la nivelul 

fiecărei instituţii, dar, din păcate, acest sistem nu a fost centralizat, astfel 

încât să ne ofere o oglindă în permanenţă asupra familiei în dificultate. 

Ştiu că dumneavoastră aveaţi o idee extraordinară, ideea acelui cub 

informaţional, un sistem integrat, în care familia în dificultate, în baza 

codului numeric personal, să poată să fie reflectată cu întreaga sa nevoie, 

întreaga sa dificultate, dar şi beneficiile de care, într-adevăr este nevoie 

pentru acea familie, pentru că este mult mai uşor având în vedere o 

imagine de ansamblu să înţelegi unde trebuie să îndrepţi banii, acolo unde 

familia, într-adevăr, are nevoie. 

De multe ori ne-am lovit de această problemă: acordam şi noi, 

instituţia pe care eu am condus-o, beneficii sociale, mai acordau şi colegii 

de la prestaţii, de la Direcţia muncii pe vremea respectivă. Noi nici nu 

ştiam că acordăm aceleaşi beneficii unei familii. Lucrul acesta, în timp, s-a 

rezolvat. Am făcut o identificare a prestaţiilor, a beneficiilor de asistenţă 

socială, astfel încât am putut identifica toate beneficiile care se acordă 

familiei. 

Dar, ce este important pentru noi? Să cunoaştem în timp real ce se 

întâmplă până la urmă. Dacă nu poţi să ai o imagine clară asupra acestor 

aspecte, aşa cum spuneaţi dumneavoastră, sunt profesionişti care zile 

întregi, nopţi întregi, introduc datele în sistem, ele se procesează, durează 

o perioadă foarte lungă de timp, iar colaborarea între instituţiile 

subordonate Ministerului Muncii nu poate să fie eficientă. 
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Dorinţa mea ar fi ca, pe viitor, aceste sisteme informatice, pe care 

noi le avem deja, să poată fi comasate. Am înţeles că se află deja la 

Ministerul Muncii un proiect în derulare şi acest lucru trebuie accelerat. Cel 

puţin în 2013 noi trebuie să avem o oglindă clară asupra tuturor 

beneficiilor şi a familiilor, a membrilor dintr-o familie, astfel încât 

beneficiile pe care le acordăm să fie cele corecte. 

Domnul senator Petru Başa: doamna deputat, aş fi vrut şi eu să pun 

câteva întrebări. Eram şi eu curios de sistemul informatic la nivel naţional, 

dar mi-aţi răspuns la întrebare răspunzând întrebării domnului deputat 

Botiş. 

Pe mine mă interesa ce o să faceţi dumneavoastră pentru 

flexibilizarea pieţei muncii, având în vedere că acum avem probleme cu 

acest lucru. 

Doamna Claudia Boghicevici: da, într-adevăr, este un subiect de 

actualitate şi, până la urmă, pentru noi este o necesitate. 

Aşa cum am spus, prin modificarea Legii nr.76, vom încerca să 

promovăm măsuri active. Trebuie să identificăm acele măsuri active care 

vor face ca o parte din cei aflaţi în şomaj să-şi găsească cât mai uşor un 

loc de muncă. Poate cea mai bună soluţie ar fi alocarea de fonduri cât mai 

mare pe această linie bugetară şi măsurile active, care sunt bune, ar 

trebui să fie finanţate cât mai mult şi, într-adevăr, atunci vom reuşi, la 

nivelul judeţelor, printr-o promovare cât mai bună a acestor măsuri 

active, să reuşim să venim atât în sprijinul angajatorului prin oferirea de 

facilităţi – pentru că noi trebuie să-i atragem cumva pe aceşti oameni. 

Trebuie să aibă o cointeresare, o motivare, astfel încât să angajeze o 

persoană care este în şomaj, o persoană femeie care are peste 45 de ani, 

un tânăr care nu are probabil experienţa necesară şi atunci, prin aceste 

facilităţi pe care noi le vom oferi, vom putea realiza o flexibilizare a pieţei 

muncii, pentru că, aşa cum vă spuneam, obiectivul nostru este acela de la 

crea locuri de muncă şi pentru aceste categorii vulnerabile. 

Domnul deputat Gheorghe Firczak apreciază că egalitatea de şanse 

este o problemă semnificativă a democraţiei. “Aş vrea să punctaţi, pe 

scurt, cum priviţi această problemă.” 
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Doamna Claudia Boghicevici: într-adevăr, este o provocare. Fiind 

femeie, normal că preocuparea mea a fost întotdeauna să văd care ar fi 

posibilităţile ca femeia din ziua de azi să aibă aceleaşi şanse cu bărbaţii 

atunci când ne referim la piaţa muncii, atunci când ne referim la accesul 

într-o funcţie publică şi cred că toate preocupările mele din această 

perioadă, chiar din perioada când am fost deputat, au sugerat acest lucru. 

Ne-am implicat, aşa cum ştiţi, în proiecte care au venit în sprijinul 

femeilor, astfel încât am susţinut un concept modern, acela privind 

alăptarea sugarilor, am susţinut „Spitalele – prieten al copilului”, deci 

toate iniţiativele pe care noi le-am avut au fost tocmai pornind de la 

această idee de a crea o şansă egală, iar femeile de carieră, femeile care 

îşi doresc în continuare să aibă o carieră politică sau o carieră 

administrativă, să fie în continuare oameni de afaceri, să aibă o şansă 

egală cu bărbaţii atât în accederea în aceste funcţii şi cât pentru a-şi putea 

păstra cariera profesională. 

Domnul Cornel Ghiţă: doamna deputat, aş vrea să vă pun o 

întrebare care este o prioritate – consider eu – pentru ministerul pe care îl 

veţi conduce şi are şi un grad mare de aşteptare din partea societăţii. 

Aş vrea să ştiu cum vedeţi unificarea criteriilor pentru persoanele cu 

invaliditate, cât şi pentru persoanele cu dizabilităţi şi cum veţi gândi acest 

concept, dar mai ales cum îl veţi aplica în perioada următoare? 

Doamna Claudia Boghicevici: da, un subiect sensibil de care fiecare 

dintre noi cred că ne-am lovit atunci când am avut audienţe la cabinetul 

parlamentar şi vă spun că eu am o bună colaborare cu asociaţiile 

persoanelor cu handicap, atât la nivel naţional, dar şi în judeţul din care 

provin şi întotdeauna mi-a plăcut să ascult părerea lor şi să văd care sunt 

opiniile lor legate de un aspect legislativ, dar şi referitor la ceea ce 

spuneaţi dumneavoastră. 

În prezent, aşa cum ştim cu toţii, invaliditatea este evaluată în baza 

unor criterii medicale, iar handicapul este evaluat pornindu-se atât de la 

criterii medicale, sociale, dar şi psihologice. Este foarte greu să ai o dublă 

măsură şi, la un moment dat, trebuie să avem curajul să facem această 

unificare, pentru că într-adevăr este necesar acest lucru. 
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Sunt convinsă că aţi avut cu toţii la cabinetul parlamentar oameni 

care au venit şi v-au întrebat: „De ce ei primesc indemnizaţie sau pensie, 

având acest diagnostic, iar eu nu?” 

Cred că aceste criterii trebuie să le facem mult mai flexibile, mai 

transparente şi mai corecte, mai uşor de a fi înţelese de oameni, pentru că 

de multe ori, vă spun, şi eu când studiam pe vremuri acele anexe, era de 

neînţeles pentru mine de ce unele diagnostice pot fi încadrate într-un 

anumit grad şi unele nu. 

Nu va fi uşor, recunosc, nici construcţia instituţională pornită de la 

această unificare. Şi nu neapărat la nivel central, pentru că acest lucru 

este uşor de realizat, la nivelul Casei de pensii noi avem specialişti, putem 

să realizăm acest lucru în subordinea Casei de pensii, dar vom avea foarte 

mult de muncit în ceea ce priveşte construcţia instituţională la nivelul 

teritoriului. Şi aici va trebui să găsim, într-adevăr, soluţii cât mai bune. 

Domnul Kerekes Károly a dorit să pună o întrebare cu privire la 

pensii. “Una dintre preocupările guvernului trebuie să fie – dar nu numai a 

guvernului, şi a noastră, a întregii clase politice – majorarea pensiilor. 

Nu ştiu, exact aşa cum spun şi alţii, în ce măsură vom putea majora 

pensiile, dar este intenţia noastră de a le majora dacă sunt îndeplinite 

condiţiile financiare, bineînţeles. Acest lucru l-am auzit de multe ori, asta 

ni se cere şi din partea FMI-ului. Dacă nu vom putea majora pensiile aşa 

cum prevede Legea pensiilor nr.263/2010, atunci eventual ar fi vorba 

despre o majorare parţială, în funcţie de posibilităţile financiare. 

Dumneavoastră cum vedeţi această majorare, ce instrumente 

legislative veţi folosi, fiind vorba de modificarea Legii bugetului, probabil 

va fi nevoie de modificarea Legii pensiilor, care este o lege organică şi 

ştim foarte bine că Opoziţia lipseşte? 

Doamna Claudia Boghicevici: da, într-adevăr, pentru mine va fi greu 

la momentul actual să vă dau un răspuns ferm, pentru că eu cred că 

trebuie să avem o analiză clară a primului trimestru în ceea ce înseamnă 

execuţia, trebuie să vedem care sunt posibilităţile financiare. 

V-am spus că va fi pentru mine cuvântul de ordine întoarcerea către 

oameni şi adoptarea de legi cu sufletul la oameni, dar n-am să cad în 
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plasa populismului şi atunci, al doilea cuvânt de ordine va fi 

responsabilitate şi să păstrăm ceea ce am reuşit cu atâta sacrificiu din 

partea oamenilor să ne câştigăm şi să ne consolidăm stabilitatea 

financiară. 

Deci este prematur şi eu chiar n-aş putea să mă lansez în termene 

sau n-aş putea să spun astăzi nimic legat de procente, pentru că acest 

lucru trebuie analizat cu maximă seriozitate. 

Procedura, cu siguranţă, va fi stabilită în cadru legal, parlamentar, 

dar eu cred că până la avea o asemenea discuţie, trebuie să vedem dacă  

putem, în momentul de faţă, promite oamenilor aşa ceva sau e mai bine 

să chibzuim, să vedem dacă într-adevăr resursele financiare pe primul 

trimestru permit acest lucru. 

Domnul senator Ion Ruşeţ: doamnă deputat, eu am să mă refer la 

un subiect mai sensibil, acela al dialogului social. 

Este ştiut că, din neinspiraţia sau lipsa de inspiraţie a unor foşti 

miniştri, la un moment dat, în cursul anului 2010, începutul anului 2011, 

acest dialog s-a blocat. Iar blocarea dialogului social şi la nivel naţional, 

dar şi la nivel sectorial, este o sursă de conflict, poate să fie o sursă de 

conflicte sociale. 

Sigur, ultimele acţiuni ale doamnei ministru Sulfina Barbu au dat 

semnalul de deblocare la nivel naţional al acestui dialog, atât cu 

confederaţiile sindicale naţionale reprezentative, cât şi cu cele patronale. 

Cum vedeţi dumneavoastră în viitor atitudinea ministerului cu privire 

la acest aspect deosebit de complex într-o societate democratică, dar şi o 

societate, o România a secolului XXI? 

Doamna Claudia Boghicevici: să ştiţi că m-am gândit mult la acest 

lucru. Deschiderea mea va fi totală spre dialog social. Vă spuneam la 

început că-mi doresc ca legile pe care noi le abordăm să fie legi făcute 

pentru oameni şi legi făcute cu faţa spre oameni. Într-adevăr, să le 

ascultăm nevoile – le cunoaştem cu toţii care sunt nevoile, dar, de multe 

ori, poate n-am avut răbdarea suficientă, nici nu am ştiut să explicăm 

ceea ce facem, nu ne-am întâlnit suficient cu partenerii noştri sociali şi 

lucrul acesta s-a resimţit de multe ori chiar şi în stradă. 
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Avem o comisie de specialitate, formată din profesionişti. Am avut 

întâlniri cu patronatele, urmează să avem întâlniri cu sindicatele şi ne 

propunem ca acest dialog, pe care, aşa cum spuneaţi dumneavoastră, 

doamna ministru Sulfina Barbu, prin diplomaţia dumneaei, a reuşit să îl 

realizeze, ne propunem să continuăm aceste întâlniri, pentru că e bine să 

ţinem cont, până la urmă, de părerea partenerilor noştri, că, până la 

urmă, şi ei şi noi reprezentăm aceiaşi cetăţeni, iar interesul este comun, 

până la urmă, binele oamenilor. 

Domnul deputat Antal István: îmi permit să spun că este, poate, cel 

mai greu minister în conjunctura actuală, pentru că aşteptarea societăţii 

este extraordinar de mare în ceea ce priveşte problemele sociale şi 

totodată, vă felicit pentru că aţi acceptat ca, în programul de guvernare, 

să apară o frază şi, prin această frază, să continuaţi activitatea începută 

deja de doamna ministru Sulfina Barbu. Dumneaei avea pe agenda 

săptămânii acesteia prima discuţie cu o comisie care să vadă, să identifice 

procedurile necesare recuperării fostului patrimoniu CASCO, în vederea 

integrării sale în sistemul public de pensii. 

Şi aş veni în completarea domnului deputat Kerekes ca să spun că 

prin această procedură, dacă se reuşeşte, înseamnă că am identificat acea 

resursă prin care puteţi să măriţi într-adevăr salariile. Pentru că această 

resursă există. Şi la această masă sunt câţiva colegi care ştiu exact acest 

lucru, pentru că din 1993 în coace, deci timp de 18 ani, pentru 150-200-

250 de mii de pensionari din sistemul cooperatist au primit pensiile din 

sistemul public din cauză că în 1993, un patrimoniu uriaş, patrimoniul 

CASCO-ului, pur şi simplu a fost însuşit de – numesc şi acum – ultima 

redută a comunismului – UCECOM. 

Şi ar fi cazul, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul specialiştilor, 

desigur Ministerul Justiţiei şi alţii, care se pot implica, să găsim o soluţie 

de a recupera acest patrimoniu şi prin utilizarea veniturilor acestui 

patrimoniu să facem dreptate tuturor pensionarilor, nu numai acelora 

cărora li s-a luat această sumă uriaşă, ci şi celorlalţi, pentru că, dacă am 

recupera şi am utiliza în mod inteligent, exact aici am putea introduce un 

plus. 
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Îmi cer scuze că am fost puţin mai lung şi nu numai la o întrebare 

m-am referit, pentru că noi, când am formulat – vorbesc de Grupul UDMR 

– solicitarea noastră, am condiţionat participarea în continuare la 

guvernare expresis verbis solicitând mărirea pensiilor şi salariilor, am ştiut 

că există o resursă şi eu, respectuos, v-aş ruga să faceţi toate demersurile 

posibile, pentru că după 20 de ani eu cred că există bunăvoinţă şi din 

partea acelor care ştiu exact acest lucru şi se pot găsi acele proceduri prin 

care să facem dreptate acestei categorii de pensionari. 

Doamna Claudia Boghicevici: cunosc problema expusă de 

dumneavoastră, am avut discuţii cu colegii mei la Comisia pentru muncă, 

în repetate rânduri, domnul Kerekes chiar a lansat această discuţie. 

Vă spuneam că mă bucur că am şansa, la Ministerul Muncii, să merg 

pe lucruri aşezate, lucruri începute, pe care îmi propun să le continui. A 

fost prima întâlnire pe care aţi avut-o cu doamna ministru Sulfina Barbu şi 

acest lucru poate continua pentru că, într-adevăr, trebuie lămurit acest 

lucru şi aceste surse identificate. 

Domnul senator Petru Başa a mulţumit pentru expuneri şi pentru 

răspunsurile oferite şi a supus votului nominalizarea doamnei deputat 

Claudia Boghicevici la funcţia de ministru al muncii, familiei şi protecţiei 

sociale. 

Cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (32 de voturi), 

nominalizarea a fost acceptată. 

 

 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Răzvan Ţurea     Kerekes Karoly 

 

 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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