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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 24 și 25 noiembrie 2021 

 
 
În data de 24 noiembrie 2021, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, 
culte şi minorităţi ale Senatului, s-au întrunit în şedinţă comună și au 
procedat, în conformitate cu prevederile art. 88 alin.(2) din Regulamentul 
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la audierea 
domnului Marius Constantin Budăi, candidat la funcţia de ministru 
al muncii şi solidarității sociale. 

 
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Oana Silvia Țoiu, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 
Deputaților, care a supus la vot următoarea procedură de desfășurare a 
audierilor: alocarea unui timp pentru prezentarea programului de 
guvernare, după care să fie adresate întrebări din partea tuturor 
grupurilor parlamentare și, în final, alocarea unui timp pentru răspunsuri 
și cuvântul de încheiere. 

 
Domnul Marius Constantin Budăi, în calitate de candidat la funcţia 

de ministru al muncii şi solidarității sociale, a prezentat programul de 
guvernare al ministerului, arătând că principala preocupare este creșterea 
nivelului de trai al tuturor românilor, fiind interesat de soarta copiilor, a 
părinților și a bunicilor din țara noastră.  
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De asemenea, domnia sa a menţionat că programul de guvernare 
cuprinde și măsuri de susținere a mediului de afaceri pentru a proteja 
locurile de muncă existente, dar și pentru a fi încurajată crearea de noi 
locuri de muncă.  

Astfel, măsurile cuprinse în programul de guvernare se referă la 
creșterea veniturilor populației prin majorarea alocațiilor de stat pentru 
copii, a pensiilor și a salariului minim brut pe țară garantat în plată. 

În continuare, domnia sa a făcut referire la calendarul privind 
modernizarea și implementarea celor două legi principale din domeniul 
muncii și protecției sociale, și anume legea salarizării și legea pensiilor. Se 
are în vedere creșterea indemnizației sociale minime garantate de la 800 
de lei, cât este în prezent, la 1000 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 
2022, iar valoarea punctului de pensie se preconizează să crească de la 
1442 lei la 1586 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2022.  

Pentru persoanele cu dizabilități se are în vedere sprijinirea acestora 
pentru încadrarea lor pe piața muncii, precum și reducerea TVA la 
valoarea de 5% pentru produsele de tehnologie asistivă. De asemenea, 
măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă se referă la deducerile 
acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu vârste 
cuprinse între 18 și 25 de ani, respectiv între 55 și 65 de ani. 

Membrii celor patru comisii au adresat întrebări referitoare la 
abordarea noului minister față de pensiile speciale, măsurile care trebuie 
luate cu privire la ocuparea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă, precum și reconversia profesională a șomerilor, măsurile 
care trebuie luate pentru accesibilizarea spațiilor pentru persoanele cu 
dizabilități în vederea facilitării încadrării lor în muncă. 

De asemenea, membrii comisiilor au fost interesați de termenul în 
care se preconizează a fi recalculate pensiile pentru a fi evitate 
numeroasele procese care se află pe rolul instanțelor de judecată.  

 
Domnul Marius Constantin Budăi a răspuns întrebărilor arătând că 

indemnizațiile speciale la care s-a făcut atâta referire în campania 
electorală nu sunt în responsabilitatea Ministerului Muncii, ci a mai multor 
ministere, respectiv Ministerul Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și a 
altor ministere, dar specialiștii din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice 
vor oferi expertiza pentru găsirea unor soluții cu privire la aceste 
indemnizații.  

Domnia sa a arătat că în programul de guvernare există o 
colaborare între mediul de afaceri și stat astfel încât, după 24 de luni de la 
angajare, să nu mai fie persoane salarizate cu salariul minim brut pe țară, 
pentru a diferenția şi mai mult munca de asistența socială. 
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Cu privire la șomaj, sunt cuprinse 2 prevederi în programul de 
guvernare și anume: reconversia profesională pentru șomerii proveniți din 
zonele sărace, prin adaptarea la ofertele reale de pe piața muncii și 
facilitarea angajării în muncă a persoanelor cu dizabilități. 
 În ceea ce privește accesibilizarea clădirilor, domnul Marius 
Constantin Budăi a arătat că majoritatea instituțiilor sunt accesibilizate, iar 
pentru cele unde nu este rezolvată această problemă se vor face 
îndrumări prin Inspecția Socială în colaborare cu reprezentanții Autorităţii 
Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. 

 
În urma audierii şi a votului exprimat, cele patru comisii au avizat 

favorabil candidatura domnului Marius-Constantin Budăi la funcţia de 
ministru al muncii şi solidarităţii sociale, cu 40 de voturi pentru, 11 voturi 
împotrivă şi 4 abţineri. 

 
În continuare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru 
tineret şi sport ale Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi şi Comisia pentru învăţământ, 
tineret şi sport ale Senatului, au procedat, în conformitate cu art. 88 
alin.(2) şi (3) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, la audierea doamnei Gabriela Firea, candidat 
la funcţia de ministru al familiei, tineretului şi egalităţii de şanse. 

 
Lucrările au fost conduse de către doamna senator Monica Anisie, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport a Senatului. 
 
Doamna Gabriela Firea, candidat la funcţia de ministru al familiei, 

tineretului şi egalităţii de şanse, a arătat că ministere similare există în 
mai multe țări, fiind ministere dedicate pentru familie, iar prin înființarea 
acestui minister se dorește aducerea în centrul activității guvernamentale 
a preocupărilor cu privire la familiile din România, care erau până acum în 
grija diferitelor ministere. 

Astfel, preocuparea principală a noului minister este aceea de a 
investi în proiecte în favoarea familiilor cu mulți copii, a familiilor 
monoparentale, pentru stimularea natalității, precum și în infrastructura 
școlară și în spitale. 

Membrii celor șase comisii au adresat întrebări cu privire la politica 
ministerului referitoare la opiniile antiavort mult mediatizate în ultima 
perioadă. De asemenea, au dorit să afle cum se raportează acest minister 
față de problema educației sexuale în școli, prevenirea sarcinii la minore, 
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abandonul școlar - mai ales în rândul copiilor ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate -, ce măsuri concrete pot fi luate pentru ca mamele 
minore din țara noastră să poată să-și continue studiile și pentru limitarea 
cazurilor de violență domestică (tot mai numeroase pe timpul pandemiei), 
ce măsuri vor fi luate pentru promovarea la nivel național a unui program 
de sprijinire financiară a creșterii natalității prin fertilizare in vitro, 
program la care să aibă acces toate persoanele care îndeplinesc anumite 
criterii medicale. 

 
Răspunsurile doamnei Gabriela Firea au fost în sensul garantării 

libertății femeii de a decide cu privire la propria persoană, în special cu 
privire la avort, fără nici un fel de constrângeri, ceea ce nu contravine, 
totuşi, cu dorința de a crește natalitatea în România.  

Cu privire la educația sexuală în școli, doamna Gabriela Firea a 
subliniat faptul că susține cu tărie ca toți copiii să beneficieze de educație 
sanitară, care să cuprindă și noțiuni care se referă la sexualitate, dar 
aceasta să fie realizată de oameni specializați, medici, psihologi, de 
persoane foarte bine pregătite, la o vârstă potrivită acestor discuţii și cu 
acordul părinților, pentru a nu afecta în vreun fel latura emoțională a 
copiilor.  

În ceea ce privește prevenirea abandonului școlar, doamnei Gabriela 
Firea a arătat că va reprezenta o prioritate pentru noul minister creat și 
acest lucru se va realiza în colaborare cu celelalte ministere care aveau 
până acum responsabilitatea stopării acestui fenomen. 

Domnia sa a mai precizat că ministerul pe care îl va conduce va crea 
politici publice și strategii care urmăresc îmbunătățirea vieții familiilor din 
România, iar voucherele financiare care se vor acorda vor fi țintite pentru 
persoanele vulnerabile. 

 
În urma audierii şi a votului exprimat, cele şase comisii au avizat 

favorabil candidatura doamnei Gabriela Firea la funcţia de ministru al 
familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, cu 38 de voturi pentru, 18 voturi 
împotrivă şi 4 abţineri. 

 
În data de 25 noiembrie 2021 Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială s-a întrunit într-o scurtă şedinţă, având pe ordinea de zi solicitarea 
grupului parlamentar PSD cu privire la propunerea pentru funcţia de 
președinte al comisiei, ca urmare a acordului liderilor grupurilor 
parlamentare. 
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Astfel, la lucrările comisiei, din partea Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor a fost prezent domnul vicepreşedinte Daniel Vasile Suciu, care 
a adus la cunoştinţa membrilor comisiei faptul că Grupul Parlamentar al 
Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor a propus pentru funcţia 
de preşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pe domnul 
deputat Adrian Solomon.  

În cadrul şedinţei s-a supus la vot candidatura domnului deputat 
Adrian Solomon pentru funcţia de preşedinte al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială.  

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi, domnul deputat 
Adrian Solomon a fost ales în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială. 

 
La lucrările comisiei din zilele de 24 și 25 noiembrie 2021, din 

totalul de 20 de membri ai comisiei, şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, 
după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Grup 

parlamentar
Prezenţă 

24.11.2021
Prezenţă 

25.11.2021

1 
Oana-Silvia Ţoiu  
Preşedinte 

USR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD 

2 
Csép Éva Andrea                    
Vicepreşedinte 

UDMR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD 

3 
Cristian-Gabriel Seidler          
Vicepreşedinte 

USR 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

4 
Adrian Solomon                      
Vicepreşedinte 

PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD 

5 
Silviu Vexler                           
Vicepreşedinte 

Minorităţilor 
naţionale

Prezent la sediul 
CD

Prezent la sediul 
CD 

6 
Eugen Neaţă                            
Secretar 

PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD 

7 
Tudor Polak                            
Secretar 

PNL 
Prezent la sediul 

CD 
Prezent online 

8 Mirela Elena Adomnicăi  PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD 

9 Victoria-Violeta Alexandru  Neafiliaţi 
Prezent la sediul 

CD
absent 

10 Antonio Andruşceac  AUR 
Prezent la sediul 

CD
absent 

11 Monica-Elena Berescu USR Prezent online absent 

12 Mara-Daniela Calista  PNL 
Prezent la sediul 

CD
absent 

13 Valentin-Ilie Făgărăşian  PNL 
Prezent la sediul 

CD
absent 

14 Dumitrina Mitrea  AUR 
Prezent la sediul 

CD
absent 
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15 Daniela Oteşanu  PSD 
Prezent la sediul 

CD
absent 

16 Nicolae Pavelescu  PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent online 

17 Cristina Camelia Rizea  USR 
Prezent la sediul 

CD
absent 

18 Irinel Ioan Stativă  PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD 

19 Dan Constantin Şlincu  PSD 
Prezent la sediul 

CD
Prezent la sediul 

CD 

20 Raluca Turcan  PNL 
Prezent la sediul 

CD
absent 

 
 

 
VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Csép Éva Andrea   Eugen Neață 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 


