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Camera Deputatilor 
Comisia pentru munca si protectie sociala 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al sedintelor comisiei din zilele de 28, 29 si 30 octombrie 2003  

 
În ziua de 28 octombrie 2003 la lucrarile comisiei sunt prezenti 20 

deputati, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – ministru delegat.  
Lucrarile comisiei se desfasoara împreuna cu Comisia pentru munca si 

protectie sociala a Senatului în vederea dezbaterii si avizarii proiectului de 
Lege privind bugetul de stat pe anul 2004 si a proiectului de Lege privind 
bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 
 Lucrarile sedintei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, 
presedintele comisiei.  

La lucrarile comisiilor reunite participa ca invitati: 
1. Doamna Elena Dumitru, ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei 
2. Domnul Ion Giurascu, secretar de stat, Presedintele Casei Nationale de Pensii 

si Alte Drepturi de Asigurari Sociale 
3. Domnul Ioan Cindrea, secretar de stat, Agentia Nationala pentru Ocuparea 

Fortei de Munca 
4. Domnul Constantin Stoenescu, Presedintele Agentiei Nationale pentru 

Protectia Presoanelor cu Handicap 
5. Doamna Gabriela Coman, Presedinta Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Copilului si Adoptie 
6. Doamna Marta Nora Tarnea, secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidaritatii 

Sociale si Familiei – Departamentul pentru Asistenta Sociala 
 

Doamna presedinte Smaranda Dobrescu da cuvântul doamnei ministru 
Elena Dumitru pentru a prezenta membrilor comisiilor reunite fundamentarea celor 
doua bugete. 

Domnia sa începe prin prezentarea Proiectului de Lege privind bugetul 
asigurarilor sociale de stat. Pentru anul 2004 se asteapta ca aproximativ 90% din 
totalul veniturilor bugetare sa se încaseze din contributiile pentru asigurari sociale. 
Pentru sustinerea cheltuielilor ce se finanteaza din acest buget, în anul 2004 
bugetul de stat va aloca o subventie de 13.961 miliarde lei din totalul veniturilor 
bugetare. În privinta cheltuielilor se estimeaza ca din bugetul asigurarilor sociale 
de stat sa se finanteze cheltuieli în suma totala de 150.308,3 miliarde lei.  

La stabilirea cheltuielilor pentru pensii s-au avut în vedere: 
- pensiile pentru cei 4.600.000 pensionari din sistemul asigurarilor sociale 

de stat si 1.480.000 pensionari agricultori 
- indemnizatiile de boala 
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- ajutoarele de deces 
- cheltuieli pentru tratament balnear 
Este un buget echilibrat si este programat pentru anul 2004 cu un excedent 

în suma de 2.074,7 miliarde lei. Încasari pentru accidente de munca si boli 
profesionale. 

În privinta bugetului asigurarilor pentru somaj doamna ministru apreciaza 
ca pentru anul 2004 veniturile bugetare sa provina aproximativ 91% din contributii 
din asigurarile pentru somaj, 4,4% din încasari provenite din rambursarea 
împrumuturilor acordate si 3,9% din diverse venituri.  

În privinta cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj fondurile sunt 
prevazute astfel: 

- plata indemnizatiilor pentru somaj, stimularea angajatorilor care 
încadreaza absolventi, indemnizatii de somaj pentru absolventi, 
stimularea angajatorilor care încadreaza someri ce apartin unor categorii 
defavorizate 

- plata contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si cele pentru 
sanatate 

- cheltuieli de administrare a fondului 
- programe pentru ocuparea temporara a fortei de munca, masuri active 

pentru combaterea somajului 
- centre de calificare si recalificare si actiuni de învatamânt. 
Nivelul cheltuielilor ce se finanteaza în anul 2004 din bugetul asigurarilor 

pentru somaj a fost stabilit avându-se în vedere utmatoarele categorii de 
beneficiari si cunatumuri medii lunare: 

- 257.000 beneficiari de indemnizatii de somaj; 
- 21.000 beneficiari de indemnizatie de somaj si venit de completare; 
- 64.000 beneficiari de indemnizatie de somaj pentru absolventi; 
- 2.100.000 lei/luna o indemnizatie de somaj; 
- 1.400.000 lei/luna o indemnizatie de somaj pentru absolventi.  
În anul 2004 bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor 

pentru somaj, pe lânga fondurile proprii de care pot dispune conform legislatiei 
mai beneficiaza si de credite externe. 

Aceste fonduri se utilizeaza pentru finantarea masurilor active pentru 
combaterea somajului, acordarea de împrumuturi de catre agentiile 
guvernamentale si administrate prin agentii de credit si pentru alte categorii de 
cheltuieli specifice fortei de munca si protectie sociala. 

În continuare doamna ministru Elena Dumitru a prezentat Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2004 estimat la 43.005 miliarde lei, având în vedere un 
nou sistem de alocatii familiale, preluarea de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii 
Sociale si Familiei a platii ajutoarelor de încalzire a locuintei, a transferurilor catre 
bugetele locale pentru plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap, a 
programelor de sustinere a sistemului de protectie a copilului, precum si 
indexarea pensiilor IOVR, a indemnizatiilor de care beneficiaza veteranii si 
vaduvele de razboi, detinutii politici, etc. 
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Fondurile de la bugetul de stat în suma de 41.610 miliarde lei sunt destinate 
în principal, pentru: 

- 4.032 mld lei alocatii de stat; 
- 3.900 mld lei alocatii complementare pentru familiile cu mai multi copii 

si cu venituri  mici; 
- 1.100 mld lei pentru protectia familiilor monoparentale; 
- 375 mld lei alocatii pentru plasament familial; 
- 3.526 mld lei ajutoare pentru încalzirea locuintei; 
- 5.778 mld lei transferuri catre bugetele locale pentru plata drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap; 
- 13.861 mld transferuri de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului 

asigurarilor sociale de stat; 
- 152 mld lei transferuri pentru sustinerea sistemului de protectie a 

copilului; 
- 48 mld lei pentru ajutoare sociale de urgenta; 
- 342 mld lei alte ajutoare; 
- 7.160 mld pensiiIOVR, veterani, detinuti politici etc; 
- 72 mld lei ajutor annual pentru veterani; 
- 64 mld lei pentru finatarea investitiilor unor institutii de asistenta sociala; 
- 340 mld lei cheltuieli personal; 
- 366 mld lei cheltuieli materiale; 
- 77 mld lei cheltuieli de capital; 
Fondurile de la bugetul de stat se completeaza cu: 
- 1.073 mld lei fonduri nerambursabile PHARE, din care 641 mld lei 

destinate sistemului de protectie a copilului; 
- 322 mld. lei credite externe, din care, 84 mld lei administrate de 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie. 
Dupa prezentarea doamnei ministru Elena Dumitru, au loc o serie de 

discutii la care participa activ: domnul senator Paul Pacuraru si domnul deputat 
Napoleon Pop – grup parlamentar PNL, doamna deputat Gyongyike Bondi –
grupul parlamentar UDMR, domnul deputat Gheorghe Barbu, domnul deputat 
Valentin Iliescu si doamna deputat Paula Ivanescu – grupul parlamentar PD, 
domnul Ion Giurascu, secretar de stat, presedintele Casei Nationale de Pensii si 
Alte Drepturi de Asigurari Sociale, domnul Ioan Cindrea, secretar de stat, Agentia 
Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 

Domnul senator Paul Pacuraru apreciaza ca cresterea contributiilor de 
asigurari sociale, în conditiile în care CAS se reduce, este o discrepanta foarte 
mare  cu contributiile de sanatate. De asemenea, domnul senator Pacuraru 
doreste ca doamna ministru Elena Dumitru sa clarifice faptul ca desi avem un 
buget excedentar, de fapt avem un deficit bugetar. Este vorba de contributiile 
care se strâng pentru boli profesionale si accidente de munca, care nu se 
cheltuiesc. Practic avem subventii de aproximativ 14 miliarde, nu exista un 
excedent propriu-zis, ci exista un excedent de casa. O alta problema ar fi nivelul 



 4 

ridicat al platilor compensatorii, având în vedere ca guvernarea trecuta a gresit 
foarte mult la acest capitol.  

Doamna ministru Elena Dumitru subliniaza ca este un nivel relativ ridicat al 
acestor plati. De asemenea, exista masuri active din fondurile de somaj pentru 
crearea de noi locuri de munca în zonele defavorizate si în zonele unde se fac 
privatizari. Masurile active concrete de locuri de munca exista în zonele unde au 
fost date plati compensatori.  

Domnul Ioan Cindrea precizeaza ca volumul veniturilor tine cont de 
realitate: volumul disponibilizatilor în zonele monoindustriale. 

Domnul senator Paul Pacuraru este de parere ca oamenii, în urma platilor 
compensatorii, ramân someri pe termen lung. 

Doamna deputat Bondi Gyongyike considera ca ar fi benefic daca din 
bugetul asigurarilor sociale s-ar scoate toate platile ce tin de sanatate, restul sa 
ramâna pentru probleme sociale. 

Domnul deputat Gheorghe Barbu apreciaza ca desi bugetul asigurarilor 
sociale pare un succes din punctul de vedere al Ministerului Muncii, Solidaritatii 
Sociale si Familiei, somerii în plata trebuie sa fie asigurati pentru accidente de 
munca si boli profesionale, sumele alocatiilor complementare pentru familiile cu 
copii nu au la aceasta ora legislatie, iar în bugetul asigurarilor sociale nu este 
precizat salariul mediu brut, tinând seama de faptul ca este stabilit. 

Doamna ministru Elena Dumitru afirma ca în 2004 acest lucru va fi scos 
din sistemul de pensii iar acest efort o sa se adauge celorlalte masuri pe pilonii II 
si III. 

Domnul deputat Napoleon Pop considera ca era mai bine sa existe o fisa a 
fondului pentru accidente si boli profesionale, pentru ca orice cheltuiala publica 
trebuie sa se regaseasca într-o fisa. 

Doamna ministru Elena Dumitru afirma ca si în anul 2004 se pastreaza o 
contributie, nu se fac plati pentru anul 2005 (cu 1 ianuarie), vor fi cheltuieli din 
acest fond si acestea se vor modifica (contributiile). 

Doamna deputat Paula Ivanescu doreste sa se precizeze de ce se 
cheltuiesc bani din bugetul de pensii si nu din acest fond de accidente. 

Domnul Giurascu precizeaza ca s-a dorit asa, iar la 1 ianuarie 2005 se va 
face reechilibrarea. 

 
Doamna Secretar de stat Marta Tarnea precizeaza ca un prim pas este 

curatirea sistemului social de asistenta si ajungerea lui la bugetul local care a 
respectat mai mult sau mai putin distribuirea lui asa cum trebuia. De acum înainte 
ele vor primi numai si numai pentru acel domeniu. Este un prim pas de 
descentralizare realizat, de la nivel central la nivel local. Trebuie mentionate si cele 
doua noi tipuri de alocatii pentru copii: alocatia suplimentara (pentru familiile cu 
venituri reduse) si cea de sustinere – pentru familiile monoparentale. 

În continuare ia cuvântul doamna secretar de stat Gabriela Coman, 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, care prezinta bugetul 
pe anul 2004 de 3.226, 4 mld lei, care reprezinta 1/2 din necesar, cealalta jumatate 
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fiind din bugetele consiliilor judetene. Doamna Gabriela Coman precizeaza ca 
Autoritatea beneficiaza si de fonduri nerambrusabile PHARE si de un program de 
credite de împrumut de la Banca Mondiala. ANPCA sustine autoritatile locale cu 
arii pe care le-au identificat în 4 programe de interes national: 

- închiderea caminelor spital (renuntarea la institutiile de tip rezidential); 
- un program destinat copiilor strazii prin deschiderea de adaposturi; 
- un program pentru integrarea socio-profesionala a copiilor care la 18 

ani au iesit din sistem; 
- sprijinirea repatrierilor copiilor neînsotiti (acorduri cu Franta, Italia, 

Spania). 
Doamna senator Simona Marinescu doreste sa afle daca în proiectul de 

buget exista  cheltuieli pentru înfiintarea Autoritatii Familiale –Legea nr. 217/2003. 
Doamna secretar de stat Marta Tarnea afirma ca acest fapt ar reprezenta o 

cheltuiala foarte mare pentru care nu s-au gasit fonduri, si de aceea, este în lucru 
o ordonanta de modificare a legii, astfel încât aceasta problema sa fie preluata de 
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. S-a reusit doar transferarea în 
bugetele locale a 8.000 mld lei, astfel încât în anul 2004 sa functioneze.  

Doamna deputat Smaranda Dobrescu subliniaza sprijinul comisiei pentru 
un astfel de proiect de lege. 

În continuare ia cuvântul domnul Constantin Stoenescu, Presedintele 
Agentiei Nationale pentru Protectia Presoanelor cu Handicap care estimeaza ca 
resursele bugetului de stat se ridica la cca. 10 mld lei la care se adauga 
contributiile autoritatilor locale. O prevedere care sa ajute sistemul ar fi plata 
asistentilor. Sunt, de asemenea, 9 milioane Euro pentru persoanele cu dizabilitati, 
pentru crearea serviciilor de tip comunitar. În paralel cu acest program de 
restructurare a sistemului rezidential pregatim în anul 2004 un nou sistem de 
clasificare si clarificare a handicapului în România. Sistemul din acest moment 
este super-spitalizat, ceea ce duce la marginalizare si excludere sociala. 

Domnul deputat Kerekes Karoly doreste sa afle daca în proiectul de lege 
se reflecta obligatia ca handicapatului locomotor sa i se asigure accesul la 
mijloacele de transport în comun si accesul în institutii.  

Domnul Stoenescu precizeaza ca în Legea 519 este stipulat acest lucru, dar 
nu este obligatia ANPPH ci obligatia autoritatilor locale. În acest sens au loc 
întâlniri cu cei responsabili pentru dezvoltarea acestor locuri pentru 
accesibilizarea mediului fizic. Desi evolutiile nu sunt spectaculoase, sunt însa 
înregistrate progrese cu precadere: oficiile postale, institutiile de cultura si unitatile 
sanitare (policlinici si spitale). 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotarât, cu 14 voturi pentru si 7 
voturi împotriva, avizarea favorabila a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2004 cu 5 amendamente admise si 5 amendamente respinse. 

Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 este avizat 
favorabil cu 14 voturi pentru si 7 împotriva, cu 3 amendamente admise si 11 
amendamente respinse. 
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 În zilele de 29 si 30 octombrie 2003 au fost analizate, individual, o serie de 
proiecte de lege ce urmeaza a fi dezbatute în prima saptamâna din noiembrie. 

 
 
 
 
 
PRESEDINTE,     SECRETAR, 

 Smaranda Dobrescu    Pavel Todoran 
 


