
1

Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie 2002

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 octombrie 2002 între orele
14,30 �17,30.

Au fost analizate, individual, proiectele de Lege privind bugetul de stat şi
bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.

În ziua de 22.10.2002, Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 9 � 15,
având următoarea ordine de zi:

 AVIZARE
1. Proiect de Lege privind bugetul de stat pe anul 2003 � P.L. nr.524/2002
2. Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 �

P.L. nr.525/2002

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat impreună cu Comisia pentru muncă şi
solidaritate socială a Senatului şi au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei
Deputaţilor şi domnul senator Constantin Bălălău, preşedintele Comisiei pentru
muncă şi solidaritate socială a Senatului.

La şedinţa comisiei au participat ca invitaţi:
1. Dl Marian Sârbu � Ministrul muncii şi solidarităţii sociale
2. Dl Ion Giurescu � Secretar de stat, preşedintele C.E.S.
3. Dl Petre Ciotloş � Preşedintele C.N.P.A.S.
4. Dl Mihai Stoenescu � Secretar de stat in cadrul S.S.P.H.
5. Dl Eugen Preda � Director în cadrul M.M.S.S.
6. Dna Mihaela Artenie � Director general în cadrul M.M.S.S.
7. Dna Ana Radu � Director general adjunct în cadrul M.F.P.
8. Dl Ion Gogoescu � Şef serviciu în cadrul M.F.P.

În deschiderea lucrărilor, doamna preşedinte Smaranda Dobrescu  a dat
cuvântul domnului ministru Marian Sârbu pentru a face o prezentare generală a
ambelor proiecte de buget.

Domnul ministru arată că bugetul pe anul viitor a fost astfel fundamentat
încât să reprezinte un instrument important pentru elaborarea politicilor
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economice orientate în principal către consolidarea creşterii economice,  care  să
se reflecte în domeniul social prin întărirea protecţiei sociale şi creşterea
gradului de ocupare a forţei de muncă.

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost astfel constituit încăt în anul
2003 să reprezinte 10% din PIB. Bugetul pentru plata ajutorului de şomaj a fost
fundamentat pe baza noii legi care a intrat în vigoare în martie 2002, respectiv
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei
de muncă. În funcţie de rata inflaţiei, se poate remarca o creştere a activului
existând o uşoară extindere a limitelor bugetare.

Din anul 2003 se începe colectarea pentru un pilon foarte important al
bugetului asigurărilor sociale de stat şi anume fondul de risc pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.

Având în vedere că au crescut fondurile bugetare, au crescut şi cheltuielile
cu 18%, nemaiavându-se în vedere transferurile între bugetul alocat sănătăţii şi
bugetul asigurărilor sociale de stat.

La elaborarea proiectelor de buget s-au avut în vedere următoarele
categorii de beneficiari: 4.575.000 pensionari de asigurări sociale din care doar
2.100.000 îndeplinesc condiţiile de vechime şi vârstă standard, 257.600
persoane ce beneficiază de ajutor de şomaj, 75.000 persoane ce beneficiază de
alocaţie de sprijin, 103.000 persoane ce beneficiază de indemnizaţie de şomaj
pentru absolvenţi.

Referitor la bugetul pentru plata pensiilor se preconizează ca la sfârşitul
anului viitor pensia medie sa fie în cuantum de 2.700.000 lei pentru cei ce
îndeplinesc condiţiile standard de pensionare. Creşterile ce se vor acorda sunt în
procent de 17%.

Referitor la bugetul pentru plata ajutorului de şomaj, cota de contribuţie se
va diminua cu 5%, o scădere aşa cum s-a solicitat de către partenerii sociali.
Acesta a fost astfel constituit încât să fie prioritare măsurile active pentru
stimularea forţei de muncă.

Referitor la bugetul de stat, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
administrează o sumă de 11 mii de miliarde care reprezintă cheltuieli de
personal, materiale, transferuri cu destinaţie de alocaţii pentru copii, alocaţii
pentru familiile cu mulţi copii, alocaţii pentru plasamente familiale, pensii
IOVR, veterani, finanţarea instituţiilor de asistenţă socială.

Pentru realizarea protecţiei sociale este foarte important să se
îmbunătăţeasca gradul de colectare, ceea ce s-a remarcat în ultima perioadă.

Doamna deputat Paula Ivănescu doreşte să afle dacă guvernul nu are o
viziune optimistă asupra diminuării contribuţiilor, sperând în acelaşi timp şi într-
o creştere a gradului de colectare.

Domnul ministru arată că experienţele organizatorice şi administrative au
dus la mărirea gradului de colectare, prin măsurile luate de unificare a corpului
de control atât  pentru contribuţiile la pensii cât şi la şomaj.

Domnul Secretar de stat Petre Ciotloş, la întrebarea doamnei deputat
Paula Ivănescu privind gradul de colectare, arată faptul că în ultimele 6 luni s-a
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ajuns la un grad de colectare de 80-81%, iar de la angajaţi 88-89%, aceasta
datorându-se în bună măsură plângerilor penale înaintate împotriva acestora.

Domnul deputat Kerekes Karoly apreciază că subvenţia pentru asistenţă
socială este mai mică decât în anii anteriori pentru fundaţiile ce operează
prestaţii de asistenţă socială.

Domnul deputat Gheorghe Barbu arată că la bugetul pentru asigurări
sociale au crescut cheltuielile cu personalul în condiţiile în care pensiile cresc
într-o rată mult mai mică. De asemenea, remarcă faptul că excedentul de la
bugetul de şomaj nu se regăseşte în sold.

Doamna deputat Maria Apostolescu apreciază că pensiile agricultorilor
sunt în fapt nişte ajutoare sociale.

Domnul Secretar de stat Petre Ciotloş arată că din numărul total de
pensionari agricultori doar 400.000 au vechime completă şi vârstă standard de
pensie şi vor beneficia de recorelare.

Domnul senator Bucur arată că în proiectul de buget s-au prevăzut
microcredite care, insă, nu funcţionează, apreciază că sediile judeţene ale
MMSS nu arată corespunzător şi doreşte să afle care sunt măsurile specifice
întreprinse de minister pentru combaterea muncii la negru şi când se va adopta
noul cod al muncii.

Domnul ministru Marian Sârbu arată că experienţa în microcredite este
foarte mică neexistând încă agenţii specializate în acordarea de microcredite. Se
intenţionează ca în viitor să se acorde o atenţie deosebită şi acestui domeniu
tocmai pentru a se asigura şi prin aceasta stimularea ocupării forţei de muncă.

Referitor la munca la negru se va reforma inspecţia muncii astfel încât
toată partea de evidenţă va trece în structura Casei Naţionale de Pensii. Domnia
sa apreciază că odată cu reducerea taxelor pe forţa de muncă, angajatorii vor fi
stimulaţi să încadreze personal cu contracte de muncă.

Cât priveşte Codul muncii, acesta se va vota până la sfârşitul anului prin
asumarea răspunderii Guvernului.

Domnul deputat Pavel Todoran apreciază constanta guvernului pentru
stimualrea forţei de muncă şi orientarea fondurilor către persoanele în nevoie.

Domnul ministru Marian Sârbu arată că ministerul intenţionează să
transforme ajutorul de integrare profesională într-o primă de angajare, tot în
ideea stimulării ocupării forţei de muncă.

Domnul deputat Valentin Iliescu se interesează care este faza de elaborare
a noii legi de salarizare a bugetarilor şi dacă va exista o lege unică de salarizare
pentru toţi bugetarii.

Domnul Secretar de stat Petre Ciotloş arată că noua lege este în curs de
elaborare şi că salarizarea se va face pe baza unor principii diferenţiate.

După discuţiile generale s-a hotărât prin consens ca discuţiile pe articole
sa aibă loc în şedinţele din 23 şi 24 octombrie.

Din numarul total al membrilor comisiei (20) a absentat domnul deputat
Virgil Popa � Grup parlamentar PSD � delegaţie.
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În ziua de 23.10.2002, lucrările comisiei s-au desfăşurat între orele 9,30 �
12,30.

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, preşedintele Comisiei.

A fost dezbătut pe articole proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003.
În urma dezbaterilor, proiectul a fost avizat favorabil cu următoarele
amendamente:

- art.15, alin.(2) � amendament propus de doamna deputat Smaranda
Dobrescu şi adoptat cu 18 voturi pentru

- art.32, alin.(1) � amendament propus de domnii deputaţi Paula
Ivănescu, Gheorghe Barbu, Dumitru Chiriţă, Ioan Andrei, Pavel
Todoran şi domnul senator Constantin Bălălău şi adoptat cu 11 voturi
pentru, 8 împotrivă şi o abţinere

- art.32, alin(3) - amendament propus de domnii deputaţi Dumitru
Chiriţă, Ioan Andrei, Pavel Todoran şi adoptat cu 11 voturi pentru, 8
împotrivă şi o abţinere

- Anexa nr.3/29, capitol 6001, subcapitol 37 - amendament propus de
doamna deputat Smaranda Dobrescu şi adoptat cu 18 voturi pentru

În cadrul dezbaterilor au fost respinse un număr de 15 amendamente,
formulate de grupurile parlamentare PD, PNL şi PRM, întrucât acestea
presupuneau influenţe bugetare şi nu aveau identificată sursa de finanţare pentru
susţinerea lor.

Per ansamblu, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2003 a fost avizat
favorabil cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri.

Din numarul total al membrilor comisiei (20) a absentat domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

În ziua de 24.10.2002 lucrările comisiei s-au desfăşurat între orele 9,30 �
12,30.

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, preşedintele Comisiei.

A fost dezbătut pe articole proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2003. În urma dezbaterilor, proiectul a fost avizat favorabil cu
următoarele amendamente:

- art.2, alin.(2) � amendament propus de Grupul parlamentar PD şi
susţinut de dl deputat Gheorghe Barbu şi adoptat cu unanimitate de
voturi



5

- Anexa nr.3/06/20/29, capitolul 5706 � amendament propus de dl
deputat Dumitru Buzatu şi adoptat cu 10 voturi pentru şi 6 împotrivă.

În cursul dezbaterilor au fost respinse un număr de 17 amendamente,
formulate de grupurile parlamentare PD, PNL, UDMR şi PRM, întrucât acestea
presupuneau influenţe bugetare şi nu aveau identificată sursa de finanţare pentru
susţinerea lor.

Per ansamblu, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2003 a fost avizat favorabil cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri.

Din numarul total al membrilor comisiei (20) a absentat domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă


	PRESEDINTE,					SECRETAR,

