
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/32 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţei comisiei din 22 decembrie 2009 

 

 

În ziua de 22 decembrie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 

20 deputaţi. 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană 

(grup parlamentar PD-L) a participat doamna deputat Sanda-Maria 

Ardeleanu. 

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

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan 

Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Cristina Elena Dobre, Florian-

Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-

Mircea Popescu, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu, Sanda-Maria 

Ardeleanu. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat activitatea 

în şedinţă comună cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi şi Comisia pentru sănătate şi familie ale Camerei Deputaţilor şi 

comisiile similare ale Senatului, respectiv Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială şi Comisia pentru egalitate de şanse. 



Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaţilor. 

 

Comisiile reunite au aprobat înscrierea pe ordinea de zi a unui singur 

punct, respectiv audierea domnului Mihai Constantin Şeitan, în calitate de 

ministru desemnat pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a prezentat ordinea de zi şi l-a 

invitat pe candidat să prezinte obiectivele, priorităţile, ceea ce consideră 

domnia sa necesar privind modul de îndeplinire a viitorului mandat, după 

care propune să fie o sesiune de întrebări, puse de către parlamentari, iar 

la sfârşit candidatul să răspundă. Propunerea este acceptată. 

 

Domnul Mihai Şeitan: 

“Am să încerc, foarte succint, să fac o scurtă prezentare a 

programului de guvernare în domeniul muncii, asigurărilor sociale, 

asistenţei sociale, dar, mai mult decât atât, aş dori să vă prezint care ar fi 

cele mai importante direcţii de acţiune, în viziunea mea, pentru 

continuarea dezvoltării pe zona muncii şi a asistenţei sociale, dar nu 

numai, ci şi pentru a face faţă, într-un echilibru normal, în finanţarea 

tuturor prestaţiilor care sunt în gestiunea Ministerului Muncii. 

Aş începe prin a vă spune că eu văd cel puţin şapte direcţii 

importante de acţiune, care urmează să fie avansate şi dezvoltate în 

domeniul acesta. Aş începe, într-o anumită ordine, cu, poate, cel mai 

important sistem, care este şi cel mai complicat din punct de vedere al 

finanţării, care ajunge la 9% din PIB ca şi cheltuială, şi anume pensiile. 

Vreau să spun că sunt de principiul că niciodată, într-o ţară, 

indiferent care ar fi ea, indiferent care ar fi situaţia economică, indiferent 

care ar fi conducerea, pensiile nu pot să nu fie plătite. Există orice mai 

presus de investiţii, există orice mai presus de alte domenii, dar pensiile, 

pentru un număr mare de oameni, peste 30% din populaţia ţării, nu pot 

să nu fie plătite. 
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Pensiile nu înseamnă numai cele 4,5 milioane de pensii de la stat, 

pensiile nu înseamnă numai cele 800.000 de pensii de la agricultori. 

Pensiile înseamnă încă 300.000 de pensii de la armată, de la Ministerul 

Administraţiei şi Internelor şi încă o serie întreagă de alte domenii care, în 

momentul de faţă, şi-au creat sisteme paralele, sisteme separate.  

Al doilea domeniu de mare importanţă este domeniul ocupării. Este 

ştiut faptul că suntem într-un moment de criză economică, în care 

ocuparea nu creşte, ci scade, de obicei. Şomajul este în creştere, dar este 

de spus un lucru pozitiv. Faţă de prevederile pesimiste ale anului 2009, nu 

am ajuns la un procent de şomaj de 10%, cum se prevedea. Suntem cu 

şomajul la 7,1%, probabil că vom termina anul în jur de 7,2 – 7,3%. 

Probabil că începutul anului viitor va avea o creştere în continuare a 

şomajului, dar nu cred că o să ajungem la sfârşitul anului viitor să avem 

un procent al şomajului mai mare decât este acum.  

În al treilea rând, o mare problemă de rezolvat este inspecţia 

muncii. Noi avem o inspecţie a muncii care, în prezent, se ocupă mai mult 

de evidenţă. Cam 50% din personalul care există în domeniu face 

evidenţă şi nu face ceea ce trebuie să facă o inspecţie a muncii, în orice 

ţară, şi anume inspecţia muncii la negru, inspecţia raporturilor de muncă 

şi, mai ales, inspecţia referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, 

lucru care e vizibil, lucru care ne arată o evaziune fiscală foarte mare, o 

evaziune pe piaţa muncii şi, nu în ultimul rând, accidente care conduc la 

efecte negative în zona celor care muncesc. 

Această instituţie, pe de o parte, trebuie reorganizată din temelii, 

trebuie reorientaţi aceşti oameni, nu daţi afară, nu schimbată structura, 

ci, pur şi simplu, oamenii care lucrează în domeniul acesta să fie 

reorientaţi către cele două domenii importante: securitate şi sănătate în 

muncă şi inspecţie a muncii. 

Al patrulea domeniu care mi se pare extraordinar de important şi 

care are un mare consum din fondurile sociale, din bugetul de stat, în mod 

special, este asistenţa socială.  
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Asistenţa socială o văd la modul general, nu mă refer numai la 

prestaţiile de ajutor minim sau de încălzire ori la alocaţii pentru copii. Mă 

refer la toate tipurile de ajutoare.  

Vreau să spun că aproape 2% din PIB se consumă de către MMFPS 

în această direcţie. Din păcate, structura este neuniformă, este un sistem 

neurmărit suficient, sunt foarte mulţi oameni care primesc două, trei astfel 

de ajutoare. Este greu de ştiut cine sunt, pentru că nu avem o evidenţă 

foarte clară din acest punct de vedere. Avem sisteme care are admit 

universalitatea. Ca atare, sunt oameni care au venituri foarte mari şi 

primesc ajutoare, şi oameni care au venituri foarte mici care nu le primesc 

la nivelul suficienţei. Ca atare, acest sistem trebuie reorganizat, reformat, 

targetat către oamenii care au, într-adevăr, nevoi, pentru ca aceşti bani, 

care nu sunt foarte mulţi, să poată să ajute la ceea ce trebuie să fie 

protecţia acestor persoane din punct de vedere social. 

Al cincilea domeniu, la fel de important, este problema fondurilor 

europene. Noi avem în zona ministerului fondul de solidaritate socială, 

care este administrat de o entitate a Ministerului Muncii. Sunt sute de 

proiecte care s-au lansat, dar foarte puţine au ajuns să fie aprobate şi să 

extragă bani din fondurile acestea. Toată structura acestei instituţii trebuie 

revitalizată, scurtate toate procedurile, creat un sistem prietenos, în care 

firmele sau oamenii care solicită astfel de proiecte să fie învăţaţi cum să 

facă proiectele.  

În plus, creşterea gradului de absorbţie este foarte posibilă. S-a 

creat o acumulare, să zicem, cantitativă, în perioada ultimilor doi ani, 

multe proiecte, multe aprobări,  proceduri întregi trecute. Acum ar fi 

momentul ca aceste proiecte să înceapă să extragă aceşti bani, care, 

repet, la nivelul anilor 2007 – 2009, au trecut de 1.150.000.000 lei, dar 

nu am reuşit încă să extragem efectiv mai mult de 50 de milioane. 

Penultimul lucru de care aş vrea să amintesc ar fi problema 

dialogului social. 

Dialogul social a fost reaşezat pe domeniile necesare şi revitalizat 

datorită domnului ministru Marian Sârbu, datorită concepţiei care a fost 

avută în vedere în perioada trecută. Încă nu s-a ajuns ca dialogul social să 
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fie transparent şi să aibă toate elementele componente în vigoare. M-aş 

referi aici la câteva domenii, şi anume: nu avem un Consiliu Economic şi 

Social funcţional. Un Consiliul Economic şi Social, care măcar a dus la 

prevederile, perceptele şi practicile europene, ar trebui să ţină în mână, 

consultativ, toată dezvoltarea economică şi socială a ţării, lucru care nu se 

întâmplă în prezent. Reprezentativitatea în acest Consiliu este de discutat, 

legislaţia în domeniu ar trebui administrată şi revăzută la nivelul Uniunii 

Europene. În plus, toate actele normative care se referă la legislaţia 

muncii, în mod special, şi care sunt de domeniul unui astfel de dialog 

social, ar trebui trecute printr-un dialog şi revăzute într-un dialog social. 

Mă refer aici la legislaţia sindicatelor, a patronatelor, a conflictelor de 

muncă, Codul Muncii însuşi, în sensul creării unei flexibilităţi mai mari pe 

piaţa muncii, etc. 

Ultimul lucru, dar nu cel din urmă. Mă refer la modalităţile serioase 

de integrare a unor percepte europene care încă sunt tendinţe la noi şi nu 

au ajuns să fie nişte definiţii şi nişte elemente definitorii. Asta înseamnă că 

egalitatea de şanse are încă multe targeturi, dar încă nu sunt atinse. Vă 

pot da câteva exemple. Dacă ne gândim la egalitatea de şanse între 

bărbaţi şi femei, nu este suficient pusă la punct, veniturile unor femei, în 

raport cu veniturile bărbaţilor, încă sunt sub... Raportul este 1,3 la 1. Pe 

de altă parte, există discriminări din punct de vedere al vârstelor de 

pensionare şi încă multe elemente. Lucrurile acestea trebuie avute în 

vedere chiar şi din punct de vedere al poziţiei femeii în zona conducerii, în 

zona managementului, în zona politică. 

Nu în ultimul rând, cele câteva domenii care ţin de Ministerul Muncii 

şi sunt fixate de elementul social, au luat o amploare mai mult decât e 

normal într-o ţară, datorită necesităţii efective. Se crează multe posibilităţi 

de obţinere a unor avantaje, a unor beneficii în zona aceasta, fără să fie 

drepturi reale, pentru că sistemul permite aşa ceva.  

N-aş vrea să vă plictisesc mai mult cu aceste elemente. Am vrut 

doar să fac o imagine, o oglindă a ceea ce cred eu că ar trebui făcut, legat 

şi de programul de guvernare, în acest domeniu. 

Vă mulţumesc.” 
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S-a trecut la partea a doua a şedinţei, respectiv întrebările adresate 

domnului Mihai Şeitan de către parlamentarii celor 5 comisii. 

 

Domnul deputat Victor Paul Dobre: 

“Dacă-mi permiteţi, o să pun eu primele întrebări şi aş vrea ca 

fiecare coleg parlamentar să se prezinte şi să aibă întrebările pregătite. 

Domnule Şeitan, dumneavoastră, practic, de la primul Guvern Boc, 

aţi avut responsabilităţi importante în domeniul muncii şi protecţiei 

sociale, în calitate de consilier al primului-ministru, în calitate de secretar 

de stat şi în calitatea practică, de facto, pe care o aveţi: de trei luni de zile 

asiguraţi conducerea ministerului. În această situaţie, cred că ar trebui să 

cifrăm mai bine şi aş vrea să vă referiţi, în primul rând, la şomaj, care mie 

mi se pare problema cea mai dificilă a României în debutul lui 2010. 

În primul rând, aş vrea să ştiu cât evaluaţi şomajul la sfârşitul 

primăverii.  

În al doilea rând, se vehiculează o serie întreagă de cifre privind 

disponibilizări în sectorul bugetar - pentru că se pare că aceasta va fi 

specificitatea debutului de an şi aş vrea să ne confirmaţi sau să ne 

infirmaţi ori dacă aveţi precizări suplimentare. 

Având în vedere nivelul înalt al şomajului, dacă aveţi în vedere o 

corecţie a perioadei de indemnizare. A fost de şase luni, am prelungit-o pe 

nouă luni... Cum consideraţi în continuare? Şi legat de măsurile active, 

dacă sunt, realmente, nişte măsuri active.  

Fondurile europene ar trebui să le utilizăm, dar eu mă refer ca 

intervenţie a Guvernului pe piaţa muncii, în condiţiile şomajului înalt care 

apare, ce măsuri active reale, de sprijinire a întreprinderilor, de angajare a 

oamenilor aveţi în vedere?” 

 

Doamna senator Lia-Olguţa Vasilescu, preşedintele Comisiei pentru 

egalitate de şanse a Senatului:  

“Domnule ministru desemnat, vă spun ce i-am spus şi domnului 

Marian Sârbu, anul trecut, când a venit la audieri. Veţi conduce, din 

punctul meu de vedere, cel mai important minister. De ce? Pentru că aveţi 
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de-a face cu absolut toate categoriile de vârstă, de la sugari, până la 

pensionari, practic, toate aceste categorii au legătură cu ministerul pe 

care îl veţi conduce. 

Din acest punct de vedere, trebuie să fiţi nu numai un foarte bun 

profesionist, dar trebuie să aveţi şi un foarte mare suport politic. Asta 

pentru că nu vrem să ne trezim, cum s-a întâmplat anul trecut cu doamna 

Elena Udrea, caruia i s-a dat un buget de 11 ori mai mare, în timp ce de la 

toate celelalte ministere se taie atât cât să nu mai ajungă şi să avem 

surprize.  

Din punctul acesta de vedere, vreau să vă pun şi eu prima întrebare: 

Vă simţiţi suficient de bine susţinut politic încât să faceţi faţă, în 

funcţia de ministru în acest minister, în sensul că, în Guvern, va trebui să 

vă şi bateţi, ca să aveţi fonduri mai multe? Dumneavoastră ne-aţi vorbit 

aici doar despre pensii, că anul viitor pensiile se vor primi la timp şi aşa 

mai departe, dar pe noi ne interesează ca toate celelalte categorii sociale 

să nu aibă de suferit, şi aici mă refer şi la copii, şi la salariaţi. 

Ca profesionist, acum, vreau să vă întreb la ce disponibilizări vă 

aşteptaţi în anul viitor. Cifra asta de 200.000 de bugetari care vor fi 

disponibilizaţi, nouă ne dă frisoane şi vreau să-mi spuneţi cât de exactă 

este cifra respectivă sau care este estimarea dumneavoastră, pentru că ne 

interesează mult mai mult ce se va întâmpla cu aceşti bugetari anul viitor. 

Vor veni tot la dumneavoastră, la şomaj, să ia indemnizaţia de şomaj, deci 

practic va fi tot problema dumneavoastră. Mai puţin ne interesează despre 

protecţia muncii şi aşa mai departe. 

De asemenea, cred că aveţi datoria să ne informaţi şi dacă anul 

viitor vom mai avea surpriza de anul acesta, cu toate acele concedii 

forţate în care au intrat bugetarii la sfârşitul anului, pentru că iarăşi auzim 

la bursa zvonurilor că în cadrul acestui Guvern s-a discutat că în 2010, în 

fiecare lună vom avea această situaţie şi vreau să ne informaţi foarte 

corect, să ştim. 

De asemenea, vreau să vă întreb dacă va mai fi menţinută acea 

ordonanţă de urgenţă care a fost aprobată anul trecut şi care se referă la 
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faptul că nu se mai pot face niciun fel de angajări în sectorul bugetar, nici 

măcar pe acele posturi unde persoanele respective au intrat în pensie.” 

Domnul deputat Iosif Ştefan Drăgulescu: 

“Domnule ministru, v-am studiat foarte bine C.V.-ul şi activitatea 

dumneavoastră şi, într-adevăr, demonstrează o pregătire teoretică şi 

practică foarte bună. Ştim că între sistemul de protecţie socială şi sistemul 

de asistenţă medicală există corelaţii foarte evidente. V-aş întreba câteva 

lucruri. 

Care este punctul dumneavoastră de vedere cu revizuirea pensiilor 

de boală? Ştim că ele, la ora actuală, reprezintă o problemă importantă 

din punct de vedere cantitativ. 

Al doilea element care aş dori să-l lămuriţi este o problemă legată de 

concediile medicale, respectiv finanţarea acestora. 

A treia problemă. Ştiu că aţi fost iniţiatorul pensiilor private. La ora 

actuală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate nu este finalizat 

pachetul bazal de servicii şi, în această direcţie, aş dori să cunosc punctul 

dumneavoastră de vedere legat de asigurările private de sănătate.” 

 

Domnul deputat Ioan Cindrea: 

“Domnule Mihai Şeitan, v-am ascultat cu maximă atenţie şi am citit, 

atât cât am reuşit, în timpul scurt de când ne-a parvenit programul de 

guvernare. Am totuşi câteva întrebări la domeniile prioritare pe care le-aţi 

prezentat dumneavoastră, fiindcă ele nu au fost detaliate nici de 

dumneavoastră, şi nici în programul de guvernare. Ca o apreciere 

generală, în afară de câteva obiective şi direcţii de acţiune punctate, nu 

avem nici în programul de guvernare.  

Legat de pensii. Într-adevăr, este un domeniu prioritar. Mă 

interesează şi îi interesează pe oameni, mai ales, în reforma sistemului de 

pensii, dacă rămâne corelaţia între punctul de pensie şi salariul mediu brut 

pe economie, pentru care noi ne-am bătut, tocmai pentru a nu scădea 

puterea de cumpărare a pensionarilor şi pentru ca evoluţia punctului de 

pensie să fie corelată cu evoluţia salariului mediu brut pe economie. 
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Care este, actualmente, punctul dumneavoastră de vedere şi viitorul 

acelui 45% din salariul mediu brut pe economie a punctului de pensie? 

Ocupare, şomaj. Este, într-adevăr, problema centrală. Ocuparea 

scade datorită crizei economice, însă apare o contradicţie  între realitatea 

crudă şi obiectivele programului în domeniul ocupării. Se vorbeşte despre 

echilibrarea pieţei muncii, se vorbeşte de creşterea gradului de ocupare la 

65% - nu spune faţă de ce şi putem să interpretăm cum vrem. Acolo e o 

lipsă de rigoare, dar eu am înţeles, este gradul de ocupare a populaţiei 

ocupate. Apare această contradicţie evidentă, repet, între realitate şi 

obiective.  

Cum veţi reuşi şi veţi interveni pe piaţa muncii, să asiguraţi 

creşterea gradului de ocupare, când realitatea ne arată descreşterea 

puternică a gradului de ocupare şi creşterea şomajului? 

A treia întrebare. Este vorba de politica viitorului Guvern în domeniul 

salarizării la bugetari şi la salariaţii din companiile naţionale cu capital 

majoritar de stat. Ce veţi face? Vor creşte? Vor scădea? Mă interesează în 

mod concret salariile şi, mai cu seamă, dacă vor scădea câştigurile, fiindcă 

salariile le putem păstra, dar, dacă creşte numărul de zile de concedii fără 

plată în perioada următoare, eu bănuiesc că vor scădea câştigurile şi 

oamenii vor avea mai puţini bani, iar consumul în România va scădea 

drastic, pierzând încă o dată locuri de muncă şi venituri. 

Dau numai un exemplu. La fiecare 100 de lei, 19 lei se întorc în TVA. 

Dacă scade fondul de salarii şi banii pe piaţă, noi vom avea o descreştere. 

Bulgărele de zăpadă nu creşte, descreşte în anul următor. Şi mă 

interesează concret, ne interesează cum vor evolua veniturile şi salariile în 

sectorul bugetar şi, mai cu seamă, la companiile naţionale.” 

 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş: 

“Domnule ministru, în primul rând, vă felicit şi vă doresc succes. 

Chiar dacă acum nu este domnul ministru Marian Sârbu prezent în sală, aş 

dori ca, în numele colegilor mei, să îi mulţumim pentru activitatea depusă 

şi pentru modul în care a colaborat cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 
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În primul rând, aş dori să vă întreb dacă aveţi în vedere elaborarea 

unui cod de asistenţă socială având la bază raportul prezentat de Comisia 

prezidenţială. 

În al doilea rând, pe programul operaţional sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane” avem Axa 4, care se referă la dezvoltarea serviciului 

public de ocupare şi sunt interesat în ce mod sau ce viziune veţi dezvolta 

pentru acest serviciu public de ocupare şi dacă aveţi în vedere şi 

descentralizarea lui. 

A treia întrebare se referă la pilonul IV. Ştim că în acordurile cu 

Banca Mondială există acest pilon, pe lângă pilonul zero, pe care am văzut 

că l-aţi invocat şi se referă la acea pensie socială minimă. Aş dori să 

dezvoltaţi puţin şi ceea ce prevede pilonul IV. Deci, după pilonul I, al 

pensiilor de stat, pilonul II – privat şi pilonul III – facultativ, sunt interesat 

şi de pilonul IV, în ce măsură îl veţi dezvolta şi va contribui la acea rată de 

înlocuire brută a salariului. Vă mulţumesc.” 

 

Doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora, preşedintele Comisiei 

pentru egalitatea de şanse pentru femeie şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor: 

“Aş avea câteva întrebări punctuale. Dumneavoastră ne-aţi 

prezentat un tablou, starea de fapt, nişte linii generale ale unei realităţi pe 

care noi o trăim din plin şi în societate se resimte foarte serios. De fapt, 

aşteptam să auzim nişte viziuni, nişte măsuri concrete pentru a depăşi 

această realitate. 

Mă interesează, punctual, următoarele chestiuni: 

Cum vedeţi dumneavoastră în continuare sistemul de susţinere a 

tinerei familii? Şi aici mă interesează să puneţi accentul pe reconcilierea 

vieţii de familie cu viaţa profesională în ceea ce le priveşte pe mame, dar 

şi pe taţi. 

Aş vrea, de asemenea, să-mi spuneţi ce face mult promisa lege a 

creşelor. O aşteptăm de aproape un an. 

Un al treilea subiect care mă interesează, o altă lege restantă a 

acestui minister, care priveşte modificarea şi completarea Legii privind 

combaterea violenţei domestice. Violenţa domestică este un fenomen 
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foarte serios în România, care este tratat doar la modul declarativ. În 

acţiuni concrete, până acum, nu s-au făcut paşi consistenţi. Aş vrea să 

aud care este viziunea dumneavoastră în acest sens, mai ales în contextul 

în care s-au desfiinţat nişte instituţii care aveau atribuţii pe această zonă, 

printr-o lege prin care Guvernul precedent şi-a asumat responsabilitatea. 

Un alt lucru se referă la modul cum veţi acţiona într-una din funcţiile 

importante ale ministerului, şi anume controlul în teritoriu. În momentul 

de faţă, din ceea ce se observă, nu există un control efectiv şi eficient 

asupra serviciilor sociale. Practic, se intervine atât de la nivelul judeţelor, 

a celor care au o influenţă în judeţ, se minimalizează, se muşamalizează 

şi, până la urmă, cei care au de suferit sunt cetăţenii. 

M-ar interesa cum va intensifica ministerul exact această 

componentă a controlului. 

De asemenea, în ceea ce priveşte persoanele cu handicap. În 

momentul de faţă avem o lege, parţial bună şi cu puncte proaste, se 

vorbeşte de mult despre revizuirea ei. Mă interesează dacă aveţi de gând 

să lucraţi pe această lege, în ceea ce priveşte criteriile de acordare a 

gradului de handicap, dar, mai ales, punerea în aplicare a acestei legi, 

pentru că, ştiţi foarte bine, ea nu se respectă în România, începând de la 

rampele pentru persoanele cu handicap. 

Un alt lucru care pe mine mă interesează, acea indemnizaţie a 

persoanelor cu handicap, cam la ce valoare aveţi de gând să o lăsaţi, 

pentru că, în momentul de faţă, nu se poate trăi din ea. 

Şi o ultimă întrebare. Mă interesează dacă în acest an veţi vira cei 

0,5% pentru pensiile private. După cum ştim, în 2009, ei nu au fost viraţi. 

Eu, ca tânăr contribuabil şi viitor pensionar, care nu vreau să mă bazez pe 

sistemul de stat de pensii, sunt foarte interesată să ştiu că voi putea să 

am un surplus la pensie. 

Vă mulţumesc.” 

 

Domnul senator Alexandru Cordoş: 

“Domnule Mihai Şeitan, faţă de ultima audiere, mă bucur că v-aţi 

revizuit poziţia şi aţi menţionat faptul că pensiile vor fi plătite la timp, 
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pentru că la ultima discuţie spuneaţi că acest lucru ar putea să nu se 

întâmple. 

Aş vrea să vă întreb câteva lucruri, respectiv care este poziţia 

dumneavoastră cu privire la câteva aspecte care au fost trecute atât în 

programul de guvernare, cât şi în anumite poziţii ale dumneavoastră 

publice, pe care le-aţi luat. 

V-aş întreba cum vedeţi dumneavoastră, într-o perioadă de criză, 

această poziţie, de multe ori, pusă cap în cap, a Guvernului, atât în 

program, cât şi în poziţiile publice, potrivit căreia este nevoie să se reducă 

numărul de angajaţi în sistemul public sau dacă Guvernul ar trebui să 

caute soluţii pentru susţinerea în această perioadă a salariaţilor din 

sistemul public. Apoi, dacă posturile vacante azi, în sectorul public, vor 

putea fi ocupate în 2010, pentru că, ştiţi foarte bine, sunt foarte multe 

instituţii care nu pot funcţiona astăzi din cauza lipsei de personal. 

S-a menţionat în Programul de guvernare – şi aş vrea să comentaţi 

puţin – simplificarea procedurilor de concediere a lucrătorilor. În ce sens şi 

cum vedeţi această chestiune? 

Şi o ultimă întrebare. Aţi menţionat asigurarea serviciilor de formare 

profesională pentru persoanele din mediul rural şi din cadrul grupurilor 

vulnerabile. Cred că este foarte importantă această problemă în mediul 

rural. Cum vedeţi acest lucru în corelare cu crearea de noi locuri de muncă 

la sate, unde se cunoaşte că, în ultima perioadă, şomajul este într-o 

creştere semnificativă? 

 

Domnul senator Ovidius Mărcuţianu: 

“Domnule ministru, vă felicit pentru numirea, a doua oară, ca 

ministru al muncii şi aş dori să vă întreb următorul lucru. 

Şi dumneavoastră, ca şi ceilalţi miniştri propuşi de domnul prim-

ministru, vă veţi lovi, în activitatea dumneavoastră, de acei „Gică contra”, 

situaţi în posturile-cheie ale sistemului de stat, şi care sunt total 

conservatori la nou, la primirea tinerilor competenţi în cadrul sistemului de 

stat, şi care bineînţeles că nu-i învaţă nimic pe cei tineri sau îi pun să 

semneze hârtii, documente, ca să-i descalifice.  
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Credeţi că veţi reuşi identificarea acestor persoane, măcar pentru a 

scădea birocraţia din Ministerul Muncii? 

 

Domnul deputat Ludovic Orban: 

“După părerea mea, ceea ce ne este prezentat astăzi nu are 

caracterul unui program de guvernare, ci este o colecţie de enunţuri lipsite 

complet de concreteţe, nişte deziderate şi nişte vorbe frumoase, care, în 

afară de două cifre pe care le-am regăsit, şi anume 65% gradul de 

ocupare şi 7% din forţa de muncă între 24 şi 65, care să intre în 

programele de formare profesională, nu am văzut nimic. 

Chiar voiam să vă pun o întrebare bruscă, apropo de cum doriţi 

dumneavoastră să asiguraţi eliminarea condiţiei discriminatorie a femeii – 

frumos! – şi cum doriţi dumneavoastră să asiguraţi consolidarea 

reprezentării femeilor în Parlament şi în primele două linii ierarhice ale 

Guvernului? Este un obiectiv care apare în programul dumneavoastră de 

guvernare, pe care va trebui să-l administraţi. Până una-alta, în Guvernul 

acesta nu am văzut decât o femeie [...] 

Două lucruri mă interesează, domnule Şeitan. Primul, dacă aveţi de 

gând să reduceţi contribuţiile de asigurări sociale? Deocamdată, Guvernul 

acesta, care zice că e de dreapta, le-a mărit. Şi le-a mărit fără niciun fel 

de eficacitate în planul creşterii gradului de colectare şi aşa mai departe. 

Trebuie să ştiţi foarte bine că, la ora actuală, este o povară imensă, 

un cost enorm pentru angajator nivelul contribuţiei de asigurări sociale şi, 

comparabil cu contribuţiile de asigurări sociale din alte ţări europene, 

suntem pe ultimele locuri. 

A doua întrebare, care, sincer, chiar mă interesează: vreau să ştiu 

ce măsuri active de ocupare a forţei de muncă, clare, precise, intenţionaţi 

să propuneţi colegilor dumneavoastră?  

În prezent, este evident faptul că noi nu avem niciun fel de măsuri 

active de ocupare a forţei de muncă, sigur, în afară de intrarea în cursurile 

de recalificare şi aşa mai departe. Pot să vă spun din interior, domnule 

Şeitan, că sunteţi în pericol de a nu putea plăti ajutoarele de şomaj, 

pentru că s-au externalizat. Prima grijă a celor care au condus Ministerul 
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Muncii a fost să externalizeze serviciile şi să „pape” repede bugetul. S-ar 

putea să aveţi probleme cu plata ajutorului de şomaj şi în perspectivă. 

Mă interesează ce măsuri active intenţionaţi să propuneţi colegilor 

dumneavoastră, pentru că e clar că problema fundamentală a României, 

în următoarea perioadă, este reducerea şomajului şi asigurarea de şanse 

de a obţine un loc de muncă pentru zecile şi sutele de mii de oameni. 

Colegii mei v-au vorbit de disponibilizaţi în sectorul public. Eu vă asigur că 

anul viitor vă veţi trezi cu cel puţin 200.000 de disponibilizaţi în sectorul 

privat. 

Vă mulţumesc.” 

 

Doamna deputat Maria Eugenia Barna: 

“Doresc să vă adresez două întrebări. Prima se referă la viziunea 

dumneavoastră cu privire la salariul minim pe economie, dacă aveţi în 

vedere existenţa unui singur salariu, atât pentru bugetari, cât şi pentru 

sfera privată, sau două salarii. 

A doua întrebare se referă la sistemul de pensii, şi anume la pilonul 

II. Aici mă fac mesagerul confederaţiilor sindicale, care sunt extrem de 

îngrijorate de  randamentul şi de garanţia reală privind randamentul 

minim, pentru că suntem obligaţi să participăm la acest sistem, însă nu 

avem o garanţie. Practic, dacă dai 10 lei pentru pilonul II, în 2009, ţi se 

garantează că, peste 30 de ani, vei primi înapoi 10 lei minus comisionul de 

administrare, însă 10 lei de acum nu sunt 10 lei de peste 30 de ani. De 

aceea, anumite ţări, sau mare parte din ţări, au luat o serie de măsuri 

privind ajustări ale sistemului de implementare şi, astfel, aş vrea să vă 

întreb dacă aveţi în vedere reducerea contribuţiilor sau renunţarea la 

obligativitatea participării.” 

  

Domnul deputat Dorel Covaci: 

“Domnule ministru, aş vrea să vă întreb dacă programul de 

infrastructură pentru consiliile locale este în atenţia dumneavoastră, ştit 

fiind faptul că la acest program de infrastructură participă oamenii din 

zona rurală, iar munca pe care o execută este în interes obştesc. 
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Rezolvarea acestui program ar duce la ocuparea forţei de muncă şi, sigur, 

la efectuarea acestor lucrări pentru comunităţile locale.” 

 

Domnul deputat Adrian Solomon: 

“Domnule Mihai Şeitan, am o problemă, la Bârlad, legată de 

aplicarea legii cu privire la pensionarii care au beneficiat de-a lungul 

activităţii lor de grupa I şi grupa a II-a de muncă. Aş vrea să ştiu clar dacă 

se va aplica legea votată de Parlament anul trecut şi care a fost amânată 

până la 1 ianuarie 2010. Aş dori un răspuns ferm, da sau nu, dacă se 

poate. 

De asemenea, mai mulţi militari şi poliţişti în rezervă mă întreabă ce 

se va întâmpla cu recalcularea pensiilor speciale, dacă o veţi face şi cum o 

veţi face. Nu mă interesează demnitarii în această problemă. 

Vorbeaţi chiar în expunerea dumneavoastră despre o discriminare la 

nivelul vârstei de pensionare şi probabil că vă refereaţi la egalizarea 

vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi şi aş vrea să spuneţi acum 

dacă aveţi de gând să egalizaţi vârsta de pensionare între femei şi bărbaţi 

şi, dacă da, care sunt etapele şi cum veţi face lucrul acesta.” 

 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu: 

“Domnule ministru, vă preluaţi mandatul într-o situaţie extrem de 

complicată, de grea pentru societatea românească. Suntem în plină criză 

economică, în mod evident şi în criză socială. Problema, pentru mine, este 

dacă aceste două componente ale crizei se repercutează şi asupra 

democraţiei din România, cu alte cuvinte dacă aceste componente duc la 

restrângerea drepturilor cetăţeanului din această ţară. 

Există o asemenea posibilitate şi ea va fi simţită, probabil, din ce în 

ce mai mult în următoarele luni. Este vorba şi de drepturile salariale, este 

vorba şi de drepturile referitoare la pensie, dar este vorba, în general, de 

drepturile prevăzute de legislaţia muncii. De aceea, pentru mine, ca 

cetăţean al acestei ţări, este important ca ministerul pe care îl veţi 

conduce să acorde o atenţie substanţială acestei problematici, astfel încât 

să nu putem spune că drepturile noastre într-o societate democratică sunt 
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chiar mai puţine decât drepturile pe care le-am avut într-o societate 

totalitară. Acesta este marele pericol, după mine, ceea ce se întâmplă şi s-

ar putea întâmpla în următoarele luni, în România. 

Din acest punct de vedere, aţi vorbit despre o instituţie pe care o 

gestionaţi, inspecţia muncii, şi despre rolul acesteia în această perioadă şi 

în anii care vin. 

Este foarte important acest lucru. Fiecare dintre noi am încercat câte 

ceva cu această instituţie, am reuşit mai mult sau mai puţin. Poate că 

dumneavoastră veţi reuşi mai mult, într-o perioadă critică, în care, sunt 

convins, rolul acestei instituţii va trebui să crească. 

Un al doilea comentariu, domnule ministru. Dumneavoastră va 

trebui să gestionaţi sistemul cât mai bine cu putinţă, cu constrângerile pe 

care le aveţi, dar, în acelaşi timp, să faceţi şi reformă, cu personalul pe 

care îl aveţi la dispoziţie, în conlucrare cu celelalte instituţii, cu celelalte 

ministere, ceea ce nu va fi simplu deloc. 

În acest context, aţi vorbit de asistenţa socială şi de necesitatea de 

a reforma această componentă majoră a politicilor sociale din România. 

Am văzut un material făcut de colegii din minister, care vorbeau de 202 

prestaţii de asistenţă socială în România acestor ani. Din acest punct de 

vedere, cred că este necesar ceea ce discutam, reformarea sistemului, în 

limita timpului pe care îl aveţi la dispoziţie şi cu mijloacele pe care le aveţi 

la dispoziţie, un buget care, pe partea de venituri, este un buget de 

dreapta, iar pe partea de cheltuieli se dovedeşte a fi, în continuare, un 

buget de stânga. Această tensiune între partea de venituri şi partea de 

cheltuieli trebuie întrucâtva rezolvată. Trebuie să vedem cum, în favoarea 

şi în defavoarea căror categorii sociale. 

A treia chestiune, domnule ministru, apropo de reformă, se referă la 

rolul statului în societatea românească. În viziunea dumneavoastră, rolul 

statului în această perioadă este menit să crească sau, dimpotrivă, având 

în vedere că reprezentaţi dreapta, rolul statului va fi, la fel, unul minimal? 

Problema, pentru mine, este următoarea, apropo de reformă. Până 

acum, statul intervenea numai după ce riscul social se producea. 

Problema, pentru mine, cetăţean român, este: de ce nu ar interveni statul 
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înainte ca riscul social să se producă? De ce nu ar interveni statul înainte 

ca eu să fiu dat afară de la locul meu de muncă şi să-mi dea o amărâtă de 

prestaţie socială, un amărât de ajutor de şomaj? Acesta ar fi rolul statului 

într-o societate modernă: să prevină riscul social. Apropo de reformare şi 

de ceea ce aşteptăm cu toţii, cetăţeni ai acestei ţări, de la un stat modern, 

partener al cetăţeanului în România. 

Din acest punct d vedere, cred că trebuie să facem cu toţii mai mult. 

Sigur că problematica cu care vă veţi confrunta va fi una cumplit de grea, 

numai pentru asemenea dileme nu veţi avea timp. Însă, vedeţi, fiecare am 

gestionat o perioadă grea, la rândul nostru, şi am rămas cu reformele în 

urmă şi din acest punct de vedere. Ne-am ocupat de locurile unde ardea, 

am fost mai mult pompieri decât strategi. Aşa se şi explică rămânerea în 

urmă, aşa se explică locul României în societatea europeană şi în cadrul 

Uniunii Europene.  

Dacă am avea un asemenea mod de a gândi, concedierile nu ar mai 

părea catastrofale. Problema este nu atât că îmi pierd locul de muncă. 

Problema este că nu am alternativă, că nu sunt pregătit să găsesc un alt 

loc de muncă, conform pregătirii mele. Aici este dilema şi, din acest punct 

de vedere, va trebui să facem cu toţii mult mai mult. 

Acestea au fost câteva considerente, domnule ministru, pe care am 

ţinut să le fac, nu întrebări, pentru că întrebări, sigur, v-au pus colegii, 

sunt pertinente, problema este şi de a reflecta încotro merge societatea 

românească şi cu sprijinul ministerului pe care îl gestionaţi. Vă mulţumesc 

şi vă doresc succes.” 

 

Întrucât nu au mai fost intervenţii, domnul Mihai Şeitan a răspuns 

întrebărilor formulate. 

 

Domnul Mihai Şeitan: 

“Mulţumesc pentru întrebări, pentru posibilitatea de a expune câteva 

elemente în plus faţă de cele spuse anterior. 

Sunt foarte convins şi sunt conştient de faptul că Ministerul Muncii, 

într-o perioadă de criză, devine un element foarte important şi va deveni 
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un fel de încercare de balanţă între venituri şi cheltuielile statului. În mod 

esenţial, zona pe care o reprezintă Ministerul Muncii este zona în care 

trebuie asigurată protecţia decentă, conform Constituţiei, a persoanelor 

care au nevoie efectivă de ajutor şi că, într-adevăr, acest sistem, în limita 

resurselor pentru care trebuie să te baţi – şi acesta este unul din rolurile 

unui ministru al muncii, lucru care sunt convins că mulţi dintre miniştrii 

muncii prezenţi în sală l-au făcut, şi l-au făcut cu succes. 

Revenind la întrebări, aş începe cu cele puse de domnul preşedinte 

Victor Paul Dobre.  

Referitor la şomaj, categoric, şomajul de acum, care a ajuns la peste 

650.000 de persoane şi reprezintă 7,1%, va mai avea creşteri care, 

probabil, o să ducă la 7,2% - 7,3% cel mult, anul acesta... Îmi aduc 

aminte de estimările făcute – şi cred că au fost făcute cu bună-credinţă şi 

cu dorinţa de a acoperi eventualitatea unor greutăţi mai mari din punctul 

de vedere al şomajului – nu au ajuns la nivelul acesta, dar trimestrul I al 

anului viitor, după părerea mea, va conduce la o creştere a şomajului, 

însă nu depăşind 8 – 8,5%. Şi cred în continuare că în trimestrul II şi în 

semestrul II va începe să se reducă nivelul de şomaj, prin absorbţie, 

datorită dezvoltării pe zone, în special, a investiţiilor, deci a infrastructurii 

care va absorbi multă forţă de muncă. 

Referitor la disponibilizările din zona bugetară în anul viitor, o 

întrebare care frământă pe foarte multă lume, o întrebare care am văzut 

că a creat dispute şi discuţii foarte multe în mass-media şi nu numai, o 

frică anume de o reducere a numărului de bugetari, fie cu 150.000, fie cu 

200.000. Cifrele au variat de la persoană la persoană. Ce pot să vă spun 

la ora actuală, legat de subiectul disponibilizărilor anului viitor: 

1. Problema acestor bugetari, problema disponibilizărilor într-un 

sistem bugetar care este crescut mai mult decât trebuie, în anumite părţi 

însă, şi nu în altele, în care este deficitar, trebuie tratată cu foarte multă 

seriozitate şi cu grijă. Nu s-a pus problema, nici în cadrul discuţiilor cu 

Fondul Monetar Internaţional, nici cu Banca Mondială şi, în general, la 

crearea bugetului, de reducere efectivă a numărului de personal, dar s-a 

pus problema creării unui sistem care să se bazeze pe nişte standarde 
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sociale, nişte standarde de cost şi de personal care să fie ataşate 

angajărilor sau personalului care există atât în administraţia locală, în mod 

special, dar şi în administraţia centrală, mai ales în zonele de relaţii cu 

publicul. Ca atare, acele standarde sociale sunt deja făcute, sunt deja 

discutate şi transmise finanţelor şi Guvernului. Şi trebuie să anunţ prima 

oară că Ministerul Muncii este primul care a şi emis aceste standarde, sunt 

pentru zona lui de interes. Guvernul îşi pune problema ca aceste 

standarde să ţină cont de câteva criterii. Nu este totuna câţi oameni ai în 

asistenţa socială, într-un judeţ care are puţine probleme de asistenţă, 

adică puţini copii cu probleme de dificultate, puţini şomeri sau puţine 

persoane care au nevoie de venit minim garantat, dar în care ai un număr 

de personal foarte mare, asistenţi sociali, persoane care se ocupă de 

partea de şomaj şi aşa mai departe, în timp ce în alte judeţe, în care ai, 

într-adevăr, nevoie, lucrezi cu oameni mai puţini. De ce? Pentru că 

fondurile care se alocă de judeţe, deci în mod descentralizat, către aceste 

instituţii, prin lipsa acestor standarde, se duc fără niciun fel de criteriu, 

lucru care trebuie pus la punct. 

Revenind la întrebare, sunt convins că vor fi făcute restructurări anul 

viitor. Nu sunt convins că vor ajunge la un asemenea nivel şi cred că toată 

restructurarea administraţiei, la modul general, deci a sistemului bugetar, 

va fi graduală, va fi făcută în timp şi că nimeni nu şi-a pus problema 

vreodată să spună „mâine tăiem 200.000 de oameni de la toate 

ministerele şi administraţiile locale”, care trebuie să rămână pe drumuri. 

Aceşti oameni vor fi restructuraţi instituţie cu instituţie, măsură cu 

măsură, şi vor fi găsite soluţiile, punctual, pentru fiecare, de a fi recalificat 

cu ajutorul fondurilor existente, cu măsurile active de ocupare, la care o 

să revin, şi cu fondurile structurale, de aşa natură încât presiunea socială 

asupra statului să nu fie foarte mare, aceşti oameni să fie totuşi 

reintegraţi în sistem şi, nu în ultimă instanţă, ca sistemul de bugetari să 

devină totuşi eficient într-o structură normală. 

În ceea ce priveşte o întrebare punctuală, referitoare la creşterea 

perioadei de indemnizare la şomaj, nu ne-am pus problema să creştem 

perioada de indemnizare la şomaj, o păstrăm pe cea care este stabilită 
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acum. Ea a fost crescută în 2009. Nu am avut în vedere, la noul buget, să 

facem o creştere în plus faţă de ceea ce s-a prevăzut anul acesta. 

În ceea ce priveşte măsurile active, sigur că măsuri active pentru 

preluarea persoanelor şomere în sistem au fost prinse şi sunt prinse în 

toată legislaţia. Legea şomajului, modificările făcute Legii şomajului au 

prevăzut astfel de măsuri şi anumite sume acordate. Din păcate, în ultimii 

ani, sumele acestea nu au fost niciodată consumate la nivelul lor de venit. 

Mai mult, anul acesta, din câte ştiu, o bună parte din aceste fonduri au 

fost redirecţionate prin modificări legislative către acordarea efectivă a 

indemnizaţiei de şomaj, având în vedere creşterea masivă a şomajului şi 

faptul că bugetarea de anul acesta pentru şomaj nu a fost de la început la 

nivelul acela şi nici creşterile făcute prin rectificările bugetare nu au 

acoperit toată aşteptarea care s-a petrecut la şomaj. 

În ceea ce priveşte măsurile efective, eu cred că sunt câteva care 

sunt deja în practică. Una dintre ele, pe care, probabil, o vom avea în 

vedere şi pentru anul acesta, o să fie modul de tratament al şomajului 

tehnic, prin scutirea de la plata contribuţiilor pe perioada şomajului tehnic. 

Al doilea ar fi o recalificare, care, în prezent, se face, după părerea mea, 

nelegat de cerinţa pieţii. Este o dezinformare din acest punct de vedere, şi 

anume faptul că se cunoaşte prea puţin ce nevoi sunt pe piaţă, într-o 

anumită perioadă care urmează, o prevedere din punctul acesta de 

vedere, raportat la ce se pregăteşte pentru piaţă. Am constatat că, din 

păcate, nu mai mult de 10 – 15% dintre cei care sunt pregătiţi prin aceste 

cursuri îşi găsesc locuri de muncă. Deci corelaţia aceasta ar trebui foarte 

bine gândită şi acestea trebuie făcute nu numai cu structurile ministerului 

care se referă la ocupare, ci trebuie gândite şi împreună cu sindicatele. 

Lucrurile acestea nu s-au adâncit, nu s-au făcut discuţii sau discuţiile cu 

sindicatele s-au dus prioritar către zona salarială, în mod deosebit, şi mai 

puţin pe zonele acestea de previziune. 

Mă refer acum la întrebările puse de doamna preşedinte Olguţa 

Vasilescu. Vă răspund foarte franc la prima întrebare, dacă mă simt 

susţinut politic, să pot face ceva. Eu mă simt susţinut politic. Mă simt 

susţinut politic, nu de acum, am mai fost susţinut politic în perioade 
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anterioare, când am reuşit, cu sprijinul masiv al clasei politice, să 

introducem sistemul de pensii private în România, ceea ce a fost un mare 

câştig, după 12 ani de încercare nesusţinută politic.  

Susţinerea mea politică n-o văd aşa de importantă, cât văd 

necesitatea unei susţineri politice a domeniului, a subiectelor. Mai mult 

decât atât, daţi-mi voie să cer, cu toată umilinţa, sprijinul dumneavoastră 

în mod special, pentru că cred că domeniul acesta depăşeşte puţin zonele 

de susţinere paritară sau de susţinere părtinică, fiind nişte interese 

naţionale care trebuie tratate împreună.  

Asta îmi dă voie să-i răspund domnului ministru Dan Mircea 

Popescu, spunându-i că, filozofic vorbind, problema statului nu se referă, 

după părerea mea, la a face paternalism, a susţine şi a avea elemente 

care să ţină oamenii, ci să conceapă. Statul trebuie să conceapă sisteme 

în care oamenii, prin propria lor capacitate, să poată să-şi găsească fie 

susţinere socială, în mod special, ocupare, şi să poată să facă faţă în 

conflictele inerente în orice societate, într-o economie de piaţă liberă, într-

o piaţă cu angajatorii. 

Iată de ce cred că, în mod esenţial, acest domeniu este un domeniu 

de interes naţional, mai degrabă decât un domeniu pur politic. Sigur că 

pot să fie măsuri sau proceduri punctuale, care ţin de o anumită 

dezvoltare politică, dar, pe ansamblu, subiectul este pur naţional. 

Referitor la disponibilizările de anul viitor, încă o dată, nu cred în 

cifrele acestea, care au fost vehiculate, nu sunt prevăzute nici în buget. 

Probabil că începând de la 1 ianuarie o să vedeţi şi cifrele care sunt 

prevăzute în bugetul de stat pentru partea de finanţare a personalului din 

zona bugetară şi o să vedeţi că nu sunt astfel de cifre, ca să se ajungă la 

mijlocul anului la 200.000 de oameni daţi afară, dar, categoric, trebuie 

impuse, în timp, aceste standarde de costuri, standarde de personal, care 

să readucă acest sistem în plajele lui funcţionale şi eficiente. 

Doamna preşedinte mai întreba ce se întâmplă cu aceste concedii 

fără plată. Văd că au început discuţii foarte multe, că începând din anul 

acesta o să avem astfel de concedii, de nu ştiu câte zile, în fiecare lună şi 

aşa mai departe. Asta înseamnă, de fapt, dacă o traducem, evident, o 
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reducere de salarii, nu? Practic, înseamnă că anul acesta, sub această 

formă, ar însemna o reducere de salarii, pe care nu o susţin – 

presupunând că o să reuşesc să preiau acest minister – n-o susţin pentru 

că este o lipsă de transparenţă totală şi nu aşa se tratează un subiect. Nu 

cred că vor fi prelungite astfel de măsuri. Măsurile acestea, care s-au 

petrecut anul trecut, au fost nişte măsuri ad-hoc, pentru două luni, pentru 

a ajunge cu bugetul anului trecut, care era în final, la acest deficit de 

7,3%, neavând altă sursă de finanţare decât această reducere a 

cheltuielilor.  

Nu se va întâmpla anul viitor, pentru că bugetul se stabilizează şi se 

crează acum pe anul viitor bazat şi pe zona de finanţare pe care o avem 

din exterior, pe o mică creştere economică şi nu în ultimă instanţă, şi pe o 

idee de multianualitate.  

Aţi ridicat problema acelei ordonanţe care se referă la îngheţarea 

angajărilor pentru anul viitor. Se pare că vom păstra această îngheţare şi 

că vom merge în continuare pe modalitatea în care am tratat acest subiect 

anul acesta, şi anume că din cei disponibilizaţi, din 7 unul să poată să fie 

reangajat ca post liber. Asta înseamnă că vom putea ocupa, din ce se 

disponibilizează, 15%. 

Domnul profesor Drăgulescu mă întreba care este punctul meu de 

vedere referitor la revizuirea pensiilor de boală. Punctul acesta  l-am prins 

în noul proiect al legii pensiilor şi trebuie să spun de la început că, după 

părerea mea, pensiile de boală au ajuns în România o marotă, o creştere 

explozivă, datorită sistemului. Sistemul a permis să avem aproape 1 

milion de pensionari de boală, din cei 4,5 milioane, cu boli care nu se 

regăsesc în lista bolilor prioritare din România. Bolile majoritare care se 

regăsesc pentru cei care ies la pensie de invaliditate sunt bolile psihice, 

foarte greu de urmărit şi de urmat. Am găsit sugestiv faptul că noi avem 

un sistem care este ca un gard cu spaţii foarte largi prin care oricine poate 

să treacă pentru a-şi obţine o astfel de pensie. Cred că măsurile pe care 

le-am prevăzut în noua lege, care ţin de sisteme profesioniste şi 

profesionale de urmărit, încadrarea în gradul de invaliditate să devină mult 

 
22/32 



mai strictă, astfel încât gardul acesta să nu mai permită aşa de uşor de 

ieşit la pensie.  

Vom face şi verificări... Vreau să vă spun că am făcut verificări, în 

măsura capacităţilor administrative pe care le avem la dispoziţie acum şi 

am descoperit că sunt judeţe în care mai mult de 40% dintre persoanele 

care sunt în prezent în plată cu pensii de invaliditate nu au dreptul la aşa 

ceva datorită bolilor pe care le au şi evoluţiei şi le-am scos din pensie, dar 

această analiză trebuie făcută nu atât pentru un judeţ, ci în toată ţara şi, 

în ultimă instanţă, trebuie să găsim sistemul să nu se mai întâmple în 

continuare aşa ceva. 

De asemenea, aţi ridicat problema concediilor medicale. Vreau să vă 

spun că, de trei ani, de concediile medicale nu se mai ocupă Ministerul 

Muncii. Concediile medicale sunt, efectiv, administrate de Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate. Sistemul a fost preluat şi transmis către CNAS, 

cu cota de contribuţie necesară. Sunt convins că sunt multe lucruri de 

făcut din punct de vedere al revizuirii şi încadrării acestor concedii 

medicale în realitate.  

În ceea ce priveşte sistemul de sănătate ca mod de asigurare 

privată, sunt un om care susţin ideea aceasta, de a crea, ca şi la pensii, 

un sistem adiţional de sănătate administrat privat, în care cele două 

componente – privat şi public – să funcţioneze în paralel, oamenii să aibă 

un suport total din punct de vedere al pensiilor, pentru un anumit sistem 

de servicii, urmând ca pentru altele să aibă acoperirea privată, tot 

obligatorie, pentru că, după părerea mea, în România, ca şi la pensii, şi în 

sistemul de sănătate, aceste participări, aceste asigurări trebuie să fie 

obligatorii mulţi ani de acum încolo, până când oamenii se vor obişnui cu 

participarea, cum se întâmplă în toată Europa, de altfel. 

Domnul deputat Ioan Cindrea m-a întrebat cum văd problema 

punctului de pensie în legătură cu salariul mediu pe economie, care, 

conform legii aprobate în 2008, se prevedea să se ducă la 45% din salariul 

mediu. Nu s-a ajuns nici anul trecut la acest nivel, în prezent suntem cu 

raportul între valoarea punctului şi salariul mediu la 42,3%, nu am reuşit 

să-l acoperim. O creştere la 45% înseamnă, de fapt, o creştere a 

 
23/32 



cheltuielii cu pensiile în România cu cel puţin două puncte procentuale, 

ceea ce, având în vedere veniturile acestui sistem, un buget de asigurări, 

vor conduce la un deficit care o să sară de 2%, o să fie spre 3%, lucru 

destul de greu de finanţat, aproape imposibil, într-o perioadă de criză. Ca 

atare, nici pentru viitorul apropiat nu văd posibilă păstrarea acestui 

procent. Probabil că legislaţia pe care o s-o vedem în continuare o să 

proroge termenul acesta de a ajunge la 45%. 

Dar vă mai spun un lucru şi o să revenim, în măsura în care Legea 

pensiilor publice o să intre pe rol. Am găsit un alt sistem de calcul al 

pensiilor, care să permită două lucruri foarte importante: sustenabilitate 

financiară pe termen lung, pentru că pensie nu iau numai pensionarii de 

astăzi, o să luaţi şi dumneavoastră, o să ia şi cei tineri, pe sistemul acesta 

de asigurări... În al doilea rând, sistemul acesta trebuie să asigure un 

raport normal între valoarea salariului mediu şi valoarea pensiei, de aşa 

natură încât următorii pensionari, peste vreo 30 de ani, să nu se trezească 

că o să obţină o pensie, datorită celor care iau acum pensii de 45% din 

salariul mediu, sub 25%, pierzându-se total interesul de a participa la un 

astfel de sistem şi, ca atare, să-ţi asiguri o rezervă pentru pensie decentă. 

În ceea ce priveşte gradul de ocupare, spuneaţi, pe bună dreptate, 

că în actul de guvernare se merge la ideea creşterii gradului de ocupare la 

65%. Se ştie că gradul de ocupare cerut prin Tratatul de la Lisabona este 

70%. Noi ne-am dus în următorii patru ani, deci până în 2013, când se 

pune problema ajungerii la acest nivel. În prezent, suntem la 48% şi 

avem un grad de ocupare mult sub nivelul mediu european, la ora actuală, 

care depăşeşte 60%. Ce se poate face pentru creşterea gradului de ocupare nu 

neapărat implică Ministerul Muncii. Ministerul Muncii urmăreşte şi ridică 

problemele pe care trebuie să le aplice şi celelalte ministere de linie, în care este 

nevoie de creare de locuri de muncă, este nevoie de creat în zona locală, în zona 

descentralizată, a unor măsuri de atragere a oamenilor să lucreze şi, nu în ultimă 

instanţă, un lucru pe care eu îl susţin: să încercăm să eliminăm o serie întreagă 

de zone în care acordarea unor prestaţii sociale sau de altă natură nu face 

altceva decât să încurajeze nemunca.  
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Cred că este momentul – şi criza, de obicei, poate să ajute ca o 

oportunitate – să găsim soluţiile în care să revenim la descurajarea 

nemuncii şi la încurajarea muncii. 

În legătură cu salariile. Într-adevăr, problema salariilor este o 

problemă, evident, importantă în zona bugetară, în zona publică. Ştiţi că 

există o lege care intră în vigoare la 1 ianuarie, referitoare la salarizarea 

unitară a personalului din sistemul bugetar. Este clar că de la 1 ianuarie 

niciun salariu nu va scădea, din contră, legea prevede ca salariile care 

sunt sub 705 lei, prima treaptă de salarizare, să crească până la 705 lei, 

dar, în orice caz, anul viitor, aşa cum este prevăzut în Legea bugetului, 

toate salariile bugetare nu vor creşte, vor rămâne la nivelul anului acesta. 

Cu alte cuvinte, salariile din anul acesta, care sunt cele avute în vedere 

după măsurile luate în 2009, vor rămâne în vigoare şi în 2010. De altfel, 

ele sunt corelate din punct de vedere financiar – şi nu este nevoie să 

scadă – şi cu finanţarea pe care sperăm s-o obţinem la începutul anului 

din zona Uniunii Europene, a FMI şi, nu în ultimă instanţă, din noua 

revizuire a creşterii economice, care se pare că va fi puţin mai mare decât 

cea pe care o prevăzusem la mijlocul anului trecut. 

Domnul deputat Ioan Nelu-Botiş mă întreba dacă avem de gând să 

facem un cod de asistenţă socială. De fapt, tot ce am discutat şi s-a ridicat 

ca problematică referitor la asistenţa socială, categoric, trebuie revizuite, 

atât ca programe sociale, cât şi ca niveluri de transparenţă şi de revizuire 

a gamei aceleia de peste 200 de prestaţii sociale care nu sunt urmărite 

sau analizate de Ministerul Muncii. Ministerul Muncii gestionează 34 dintre 

ele. Restul, până la 202, sunt prestaţii sociale acordate la nivel local. 

Această analiză trebuie neapărat făcută, trebuie neapărat revizuită şi toate 

aceste elemente trebuie prevăzute, cum încercăm să facem pe zona 

pensiilor, într-un fel de cod de asigurări sociale, să zicem, şi în zona de 

asistenţă socială. Nu ştiu dacă este nevoie să-l numim cod, dar va fi 

nevoie de un program coerent de asistenţă socială, care să aibă în vedere 

aceste măsuri. Nu punem problema esenţială de reducere a cheltuielilor 

din punct de vedere al acestor prestaţii, dar să le eficientizăm şi să fie 

nişte prestaţii transparente. 
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Se discuta aici despre programul de resurse umane, care are o axă 

care se referă la sistemul public de ocupare. Sistemul public de ocupare 

deja şi-a creat structurile regionale prin care această axă să fie utilizată ca 

fonduri. Fondurile sunt deja stabilite în baza unor proiecte, proiectele au 

fost aprobate, încă nu au început să funcţioneze, procedura e destul de 

lungă. Trebuie să vă spun că un proiect intrat cu această procedură, care 

e procedura Uniunii Europene şi e urmărită de Uniunea Europeană, pentru 

că ea dă banii, durează cel puţin 6 luni. Proiectele sunt începute după 

septembrie, deci la începutul anului viitor, aceste proiecte vor intra pe rol 

şi vor începe să-şi aducă, în timpul în care urmează să fie puse în practică, 

aportul la a crea serviciul acesta public de ocupare mult mai eficient şi 

descentralizat, evident, pentru că spuneam că sunt regiuni pe care se 

lucrează. 

În ceea ce priveşte pilonul IV de pensii. Pilonul IV de pensii este un 

pilon care se practică în toată lumea şi în Europa, în mod special. La noi, 

încă nu a fost susţinut destul. Este vorba de economiile pentru pensii pe 

care fiecare persoană, în mod individual, le poate face dacă există o 

sustenabilitate. Aici este vorba de nişte deductibilităţi pe care băncile pot 

să le acorde persoanelor care îşi depun banii pentru pensie, deci pe 

termen lung, şi care pot să economisească în acest mod, urmând să fie 

făcută o legislaţie specială, care să permită aceste lucruri, legislaţie pe 

care o avem deja gândită, dar urmează s-o punem în practică, nu 

neapărat anul viitor, pentru că n-o să avem resursă suficientă, să 

introducem o astfel de deductibilitate, dar în 2011 – 2012, categoric, da. 

Deci va crea un sistem cu mai multe potenţe, pentru a asigura unui 

pensionar sume mai mari pentru decenţă când iese la pensie, din mai 

multe surse de finanţare. 

Doamna deputat Cristina Pocora mi-a pus şapte întrebări. Am să 

încerc să-i răspund, în măsura în care pot să intru în astfel de detalii, cât 

mă pricep eu. 

Referitor la întrebarea privind susţinerea tinerei familii, în mod 

esenţial, reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională, este evident 

un lucru şi lucrul este legat nu numai de tânăra familie, este legat de 
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familie în general, şi anume faptul că reconcilierea aceasta între viaţa de 

familie şi viaţa profesională este un lucru care ne-a scăpat mulţi ani din 

vedere, prin faptul că nu am reuşit să creăm familiei şi celei care se ocupă 

de familie, femeii, în mod special, acele condiţii prin care să nu ajungem 

să zicem „femeia trebuie să iasă la pensie mai repede, pentru că 

munceşte mai mult decât bărbatul, fiind ocupată şi în familie, şi în 

profesie”, profesia fiind partea a doua, pentru că familia totdeauna este 

mai apropiată de interes. În condiţiile acestea, reconcilierea se poate face 

numai prin instituţii care să ajute familia în perioada ei de tinereţe, în care 

îşi crează, de fapt, veniturile necesare pentru viaţă. Asta înseamnă creşe – 

şi aţi ridicat problema Legii creşelor, pe care eu o susţin şi sper s-o putem 

accelera – este problema sprijinirii copiilor după programul de şcoală şi 

aşa mai departe. 

Am spus că Legea creşelor o susţin şi probabil că trebuie s-o punem 

pe rol şi aici, sigur, este nevoie de o colaborare mai degrabă între minister 

şi comisia de resort. 

În ceea ce priveşte violenţa în familie, nu sunt de acord cu faptul că 

s-a desfiinţat instituţia. Instituţia nu s-a desfiinţat, ci s-a integrat într-o 

instituţie a copilului, în care există cele două componente – familia şi 

copilul – domeniul familiei, în care violenţa este una dintre problemele 

esenţiale, este reprezentată de conducerea adjunctă a acestei instituţii. 

Categoric că legislaţia în domeniu ne preocupă şi modul de a dezvolta în 

continuare ceea ce s-a făcut mai puţin până acum, dar s-a făcut - 

adăposturi, spaţii în care violenţa în familie să poată să fie acoperită prin 

zone în care femeile sau copiii, cei care sunt violentaţi, să stea o perioadă. 

Spuneaţi de controlul serviciilor sociale. Este evident că noi suntem 

la început cu acest domeniu. Vă aduc aminte că inspecţia socială a fost 

creată acum doi ani, ea abia s-a organizat puţin, s-a pus la punct, acum 

am integrat-o în sistemul inspecţiei muncii, va fi un departament, va fi un 

inspector de stat adjunct care se ocupă de acest lucru, va avea 

reprezentare teritorială în fiecare judeţ, la nivelul inspectorilor de muncă, 

şi îşi va corela activitatea de inspecţie pe zona asistenţei sociale cu zona 

inspecţiei muncii, deci cred că introducerea ei în zona aceasta va creşte 
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puterea acestei inspecţii de a penetra zonele în care trebuie să facă 

controlul respectiv. 

La problema persoanelor cu handicap eu am câteva puncte de 

vedere. Este necesară modificarea legislaţiei şi, nu în ultimă instanţă, de a 

reanaliza, o dată pentru totdeauna, că suntem de 12 sau 15 ani în conflict, 

ce diferenţă şi cum trebuie tratate persoanele cu handicap în raport cu 

persoanele cu invaliditate, pentru că sunt o mulţime de suprapuneri, sunt 

comisii care se ocupă de aceleaşi probleme, sunt prestaţii care se acordă 

în mod dublu... Analiza aceasta trebuie s-o facem urgent, de aşa natură 

încât, ca şi la pensiile de boală, să nu mai apară tot felul de persoane 

handicapate sau cu handicap care primesc astfel de indemnizaţii fără să 

fie necesar a fi alocate, să nu ajungem la cei 600 şi ceva de mii de 

oameni, care mă îndoiesc că sunt, real, toţi handicapaţi şi trebuie să 

reanalizăm ca exact persoanele care au nevoie să beneficieze de sprijin... 

Aţi dat un exemplu cu rampele - să investim în acele zone pentru 

persoanele care, într-adevăr, au nevoie, şi nu pentru altele. 

Indemnizaţia persoanelor cu handicap. De fapt, toate indemnizaţiile 

sociale pentru anul acesta, conform noului buget, nu vor creşte. Deci toate 

indemnizaţiile vor fi păstrate la nivelul de anul acesta. Acesta este 

răspunsul la întrebarea dumneavoastră. 

În ceea ce priveşte cei 0,5% care anul trecut nu s-au virat pentru 

pensiile private, în bugetul de anul acesta sunt prevăzuţi, vor fi acordaţi... 

Este adevărat că nu ajungem la creşterea dată de lege, de 3%, cât ar fi 

trebuit să avem în 2010, ci rămânem la 2,5%, dar sperăm ca în 2011 – 

2012 să mai adăugăm ceva. 

Referitor la reducerea numărului de angajaţi din sistemul public într-

o perioadă de criză. Într-o perioadă de criză se întâmplă multe. Să 

păstrezi salariaţii într-un sistem, când ei nu sunt necesari integral, nu cred 

că este o problemă care ţine de criză. Este o problemă care ţine de 

eficienţă [...] Economia economia creşte din măsuri investiţionale, creşte 

din măsurile de ocupare, creşte din măsurile de dezvoltare economică şi 

mai puţin din a crea artificial, după părerea mea, nişte locuri de muncă, 

care, într-adevăr n-ar fi necesare. Mai degrabă ar trebui să dezvoltăm cu 
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mare acuitate problema pregătirii profesionale şi creării de locuri de 

muncă în domenii în care aceşti oameni să poată să fie rapid absorbiţi, cu 

atât mai mult cu cât absorbirea nu se va face global, deci n-o să fie nevoie 

să avem 200.000 de locuri mâine, ci trebuie să avem 200.000 de locuri în 

plus poate până la sfârşitul anului. 

În ceea ce priveşte simplificarea procedurilor de concediere a 

lucrătorilor, este ştiut că, în prezent, Codul Muncii are –  în special la 

concedierile colective, acolo se pune problema în mod deosebit – o 

procedură destul de complicată şi de lungă în timp, bazată pe o serie 

întreagă de negocieri care, sigur, trebuie făcute. Procedura în sine, tehnic 

vorbind, este corectă, dar e prea lungă. Ea trebuie, pe de o parte, 

simplificată, ca elemente care se repetă în anumite elemente de negociere 

şi, în al doilea rând, scurtată ca timp. 

În ceea ce priveşte serviciile de ocupare în mediul rural, sunt strict 

necesare şi încurajăm această idee, pentru că foarte greu se ajunge cu 

proceduri sau cu soluţii de ocupare în zona rurală, pentru că oamenii aceia 

nu au cum să ajungă aşa de uşor la un sediu de judeţ. Ideea ar fi să 

creăm nişte sisteme care pot să se transfere în fiecare localitate sau zonă 

rurală, să poată să anunţe şi să cheme lumea aceea pentru a fi informată 

şi, nu în ultimă instanţă, şi cred că este cel mai important lucru, este să 

încercăm să dezvoltăm pe zona IMM-urilor o serie întreagă de unităţi de 

producţie în zona rurală, care să absoarbă forţa de muncă locală. 

Întrebările pe care mi le-a pus domnul deputat Orban se referă la 

modul cum văd integrarea mai largă a femeilor. O susţinem şi vom găsi, 

cum aţi găsit şi dumneavoastră o serie întreagă de măsuri ca femeile, care 

şi aici sunt într-o reprezentare, e adevărat, nu majoritară, dar sunt, să fie 

reprezentate mai mult în Guvern. Au mai fost în Guverne, de data 

aceasta, aveţi dreptate, nu sunt destule, dar Guvernele acestea nu sunt 

imuabile, se mai schimbă. O să mai fie restructurări, o să mai fie Guverne 

noi şi sunt convins că vor fi şi din ce în ce mai multe femei în Guvern. 

În ceea ce priveşte măsurile de ocupare, am răspuns.  
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Doamna deputat Maria Barna ridicase problema salariului minim pe 

economie, dacă e vorba să fie două salarii. Eu sunt de părere că nu 

trebuie să fie două salarii minime pe economie, trebuie să fie unul singur. 

Că trebuie reanalizată împreună cu partenerii sociali, evident, cu sindicate, 

cu patronate, modalitatea în care contractul colectiv de muncă se referă la 

aceste salarii minime şi la modalităţile lor de a fi nu două, ci mult mai 

multe, pentru că ele sunt graduale, pe zone profesionale şi aşa mai 

departe şi, mai mult decât atât, să ne dea posibilitatea ca, negociind 

salariul minim pe economie, să nu mai creăm probleme în zona financiară 

a bugetului, pentru că de salariul minim pe economie, ştiţi şi 

dumneavoastră, cel puţin în zona bugetară, se leagă foarte alte multe 

salarii şi creşterea acestui salariu minim aruncă în sus toată grila de 

salarizare şi interesul ar fi ca, în discuţiile acestea, să găsim o rupere a 

salariului minim de alte prestaţii, în special salariale. 

În ceea ce priveşte pilonul II de pensie, trebuie să vă spun că eu nu 

consider necesară acea garantare care este dată de lege, în actualul 

sistem, în zece elemente, cel puţin, începând de la modul de calculare şi 

de stabilire, şi de ieşire din piaţă a firmelor în fiecare trimestru. 

Vreau să vă spun că suntem singura ţară, la ora actuală, în Europa, 

care, după doi ani de funcţionare a acestui sistem, am ajuns să-i aducem 

un randament mediu nominal al tuturor firmelor care se ocupă de pensiile 

private obligatorii, de 17,8%. Dacă vorbim de un randament nominal, asta 

înseamnă 12% profit net al firmelor într-o perioadă de criză. Nu s-a 

întâmplat asta în Europa şi acesta este un mare element de credibilitate 

pentru un astfel de sistem în România. 

În ceea ce priveşte reducerea contribuţiilor, nu cred că vom face o 

reducere a contribuţiilor sociale. Nu sunt nici de acord cu faptul că noi am 

mărit contribuţiile. Ele nu au fost scăzute, cum a cerut Guvernul anterior, 

ci le-am păstrat la nivelul de atunci. 

Domnul deputat Adrian Solomon mă întreba de nivelul grupei I şi a 

II-a de muncă, ca legislaţie. Ea a fost acoperită, până la sfârşitul acestui 

an, jumătate, deci 50% din nivelul acesta de creştere stabilită de legea la 

care vă referiţi s-a făcut, urmează a doua parte. Sunt convins că nu vom 
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putea acorda a doua parte la începutul anului şi cred că la rectificarea de 

buget de anul viitor o să reuşim să introducem această lege.  

În ceea ce priveşte pensiile pentru militari, poliţişti, vă spun că 

recalcularea acestor pensii se va face pur legată de contribuţiile pe care ar 

fi trebuit să le plătească la sistemul de pensii, pe care dumnealor le-au 

plătit la un nivel mult mai mic. 

Vă aduc la cunoştinţă faptul că această recalculare, pe care am 

simulat-o în multe cazuri, face ca toate pensiile, până la un anumit nivel, 

nu să scadă, ci să crească puţin. Într-adevăr, o să scadă nişte pensii la 

nişte funcţii foarte mari din zona generalilor sau chestorilor, care au avut 

salarii foarte mari şi au luat pensia ca nivel 60% din ultima soldă. 

În ceea ce priveşte egalizarea vârstelor de pensionare, este 

prevăzută în proiect ideea ca, începând din 2014, când se termină actuala 

Lege a pensiilor din punct de vedere al creşterii vârstelor, şi anume când 

se ajunge la 65 de ani la bărbaţi şi 60 de ani la femei, să continuăm 

gradual creşterea vârstei pentru femei de la 60 de ani la 65 de ani, până 

în 2030. Deci, din 2014, să ajungem gradual, cu trei luni pe an, până în 

2030, să avem egale vârstele de pensionare. 

Domnule ministru Dan Mircea Popescu, n-am să dau nişte 

răspunsuri şi am să vă spun că sunt convins că... 

 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu: 

“Domnule ministru, renunţ la toate comentariile pentru o singură 

întrebare precisă. Votul va fi extrem de strâns şi multe lucruri vor depinde 

de răspunsul la această întrebare. Tot ce am vorbit noi aici, câteva ore, 

dar tot ce am vorbit noi în această ţară, de 20 de ani, în domeniul social, 

şi tot ce s-a făcut în acest domeniu, mai bine sau mai rău, are o acoperire 

în Constituţia României, în art. 1, în care se spune, în mod expres: 

„România este un stat social.” 

Având în vedere că revizuim Constituţia, întrebarea directă este 

următoarea: dumneavoastră, ca specialist, dacă veţi fi întrebat, veţi opina 

pentru menţinerea acestui concept de stat social? Da sau nu? 
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Domnul Mihai Şeitan: 

“Da”. 

 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre: 

“Înainte de a vota mai doreşte cineva să intervină? Nu. 

O să vă rog să luaţi loc, ca să putem vota. 

Au fost o serie de înlocuiri. Fiecare preşedinte de comisie le are. Vă 

supun votului validarea domnului Mihai Şeitan ca ministru al muncii, 

familiei şi protecţiei sociale. 

Cine este pentru? 38 de voturi pentru. 

Împotrivă? 17 voturi. 

Abţineri? 3. 

Domnul Mihai Şeitan a fost validat cu 38 de voturi pentru, 17 voturi 

împotrivă şi 3 abţineri. 

 

Domnul Mihai Şeitan: 

“Permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru acest vot pozitiv.  

În primul rând, vreau să vă mulţumesc şi să vă garantez că voi 

colabora cu toată lumea, din orice partid, mai ales cu colegii care au 

condus şi ei lucrurile în Ministerul Muncii, indiferent că lucrează acum în 

altă zonă politică, pentru că problema depăşeşte nivelul politicii, este o 

problemă naţională. Vă mulţumesc.” 

 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre declară şedinţa închisă. 

 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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