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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei din 26 martie 1998 

 

 

La lucrări au participat 11 deputaţi, fiind absenţi următorii deputaţi: dl. TOKAY GYORGY, 
Grupul parlamentar UDMR, membru al Guvernului, dl. Petre Ţurlea, Grupul parlamentar al 
PUNR şi dl. Viorel Hrebenciuc, Grupul parlamentar al PDSR. 

Pe ordinea de zi, ca unic punct, a figurat continuarea discuţiilor asupra Legii bugetului de stat 
pe anul 1998, respectiv a acelor articole care se referă la domeniile ce fac obiectul 
competenţei susnumitei comisii. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Marţian Dan, preşedintele comisiei. 

La şedinţă a participat ca invitat doamna GABRIELA POPESCU, Secretar de Stat la 
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, precum şi un număr de senatori, membri 
ai Comisiei pentru drepturile omului de la Senat. 

În deschidere, domnul preşedinte Marţian Dan dă cuvântul doamnei Gabriela Popescu care 
face o amplă informare asupra activităţii secretariatului. 

Domnia sa arată că Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi funcţionează ca un minister, fiind 
ordonator principal de credite. Din 9 ianuarie 1998 s-a făcut o reorganizare a acestui 
secretariat, căutând să se aibă în vedere un nivel european. Au existat multe piedici 
birocratice şi unele generate de lipsa de soliditate a societăţii civile, care intervine prea puţin 
pentru persoanele cu handicap. Prin politica pe care o duce acest secretariat se caută aducerea 
pe prim-plan a recuperării şi integrării sociale şi în muncă a persoanelor cu handicap. Domnia 
sa arată, în continuare, că în perioada 1995-1997 a avut loc o creştere de 100.000 de persoane 
cu handicap, astfel încât la sfârşitul acestei perioade numărul lor era de 445.000. Această 
creştere are legătură cu mişcările din cadrul economiei şi disponibilizarea de personal, care 
duce la utilizarea posibilităţii de a se declara handicapat. Fondurile Secretariatului de Stat 
pentru Handicapaţi se ridică la aproximativ 35 miliarde lei, din această sumă urmând să se 
facă şi plăţile salariale a persoanelor angajate, precum şi a persoanelor de însoţire şi îngrijire. 
Doamna Gabriela Popescu arată, în continuare, că datorită faptului că nu exista nici un 
control asupra modului în care comisiile de expertiză acordau certificatele de handicapat şi 
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care erau subordonate Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, s-a luat 
decizia ca aceste comisii să treacă sub egida Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi, ceea 
ce înseamnă că în termen de 60 de zile se va elabora noua metodologie de eliberare a 
certificatelor de handicap. Aceasta va duce la o reevaluare a certificatelor şi a persoanelor cu 
handicap.Această reevaluare se va face datorită faptului că certificatele de handicapat au fost 
eliberate cu deosebită uşurinţă şi largheţe pe baza unor certificate medicale care indicau 
diagnostice ce nu reprezentau motiv de eliberare a lor, persoanele neputând fi considerate 
handicapate. Ţinând seama de faptul că persoanelor handicapate nu li se reţine impozit pe 
salariu, aceasta ar echivala cu o evaziune fiscală, iar suma, în aceste cazuri, ridicându-se la 
1.000 miliarde anual. La aceasta se adaugă societăţile comerciale care  declară că folosesc 
munca persoanelor cu handicap, în proporţia stabilită de lege, şi care nu au fost niciodată 
supuse vreunui control.  

Doamna Gabriela Popescu a arătat, în continuare, că la ora actuală România are un procent de 
2,11%  persoane   handicapate,  faţă  de   alte   ţări  europene, cum ar fi: Suedia - 12%, Franţa 
- 10%, ceea ce nu a împiedicat ca acest lucru să fie amplu mediatizat pentru a se crea o 
anumită imagine a României. 

Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi utilizează un sistem bugetar şi extrabugetar. La ora 
actuală, există 148 de cămine-spital care sunt finanţate de la bugetele locale. Din păcate, 
consiliile locale nu privesc ca o prioritate cheltuielile care trebuiesc alocate acestora, 
personalul este puţin şi necalificat, mai ales că cele mai multe spitale sunt în sate; acolo nu 
vin medici care să preia funcţia de director; dacă există, ei deservesc şi  populaţia. Educatorii 
sunt recrutaţi dintre săteni, care nu au pregătire. Mentalitatea neschimbându-se, autorităţile 
locale nu intervin, iar societatea civilă nu se preocupă de această problematică. 

La   toate   acestea   se   adaugă faptul că handicapatul constituie un subiect de scandal în 
mass-media, subiectul nefiind tratat cu seriozitatea necesară. 

Bugetul extrabugetar, care se constituie din fondul de risc, şi care se ridică la procentul de 
1%, ar trebui plătit de societăţi. Din păcate, Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi nu poate 
strânge banii necesari decât în proporţie de 30% şi trebuie să ceară subvenţii de la stat. 
Considerând că în 1998 vor intra în sistem peste 1.400 copii cu handicap, ca şi mărirea 
categoriei vârstnicilor, secretariatul ar avea nevoie de 1.400 miliarde, dar nu s-au alocat decât 
538 miliarde. 

Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi nu are mulţi angajaţi, deşi este prezent în toate 
judeţele şi gestionează în fiecare judeţ până la 5.000 cărţi de muncă (peste 106.000 la nivel de 
ţară). În 1998 se vor reduce un număr de posturi, ceea ce va afecta activitatea inspectoratelor, 
care nu pot rămâne fără inspector ori contabil. Cifra de 4 - 5 persoane de inspectorat este 
insuficientă pentru sarcinile care revin inspectoratelor; s-ar putea spune că se face mai mult 
muncă voluntară, nu muncă plătită. Reducerea de personal va pune în discuţie activitatea 
inspectoratelor în 11 judeţe. Situaţia este dezavantajoasă faţă de alte instituţii, cum ar fi 
inspectoratele de muncă sau cele care se ocupă de protecţia copilului, care nu au un volum de 
muncă atât de mare. 

Activitatea inspectorilor Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi este dificilă, deoarece 
familiile care au copii cu handicap sunt sărace, de regulă sunt monoparentale şi prezintă un 
risc social mare: copiii nu frecventează şcoala, pentru a avea grijă de fraţii lor mai mici.  

Dacă nu se vor lua măsuri, aceşti copii vor deveni adulţi cu handicap. 
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Cei care termină şcolile speciale la 16 ani sunt între 1.500-3.000 anual. Aceste şcoli au 
funcţionat în sistemul Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi, lucru care a permis un 
anumit control şi supraveghere. Ministerul Educaţiei Naţionale nu se ocupă de aceste şcoli, 
care nu fac decât să alimenteze categoria copiilor străzii. 

În prezent, Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi se confruntă cu o serie de probleme, 
prima fiind aceea că din suma de 24 miliarde lei, cerută de acesta pentru asistenţă socială, nu 
i-a fost alocată decât suma de 11 miliarde lei, ceea ce crează o situaţie deosebit de dificilă. O 
altă problemă la fel de importantă este considerată de către Secretariatul de Stat pentru 
Handicapaţi intenţia de reducere a posturilor de la 257 la 231. 

O altă problemă ar fi aceea că asociaţiile părinţilor copiilor cu handicap au cerut mărirea 
îndemnizaţiei pentru persoana de însoţire. În curând Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi 
va veni cu două proiecte de lege în această direcţie. 

Alte probleme de care s-a lovit secretariatul au fost şi reducerea cheltuielilor curente, precum 
şi a cheltuielilor de personal. 

La capitolul deplasări-detaşări sumele s-au redus drastic, ceea ce va afecta activitatea de 
control asupra  felului în care se cheltuie banii.  

Insuficientă este şi suma de 20 milioane lei, prevăzută pentru reparaţii capitale. 

Tot insuficientă este şi suma afectată obiectelor de inventar consumabile care au preţuri 
variabile în funcţie de cursul dolarului. Fiind vorba de un volum mare de hârtie, tonner, 
materiale pentru calculator etc., reducerea sumei va afecta calitatea lucrărilor pe care le poate 
face Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi. 

Domnia sa atrage atenţia asupra următorului fapt: dacă comisiile de expertiză vor fi aduse la 
Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi ele trebuie controlate de corpul de control. 

Reducerea bugetului este cu atât mai gravă cu cât colaborarea cu autorităţile locale este 
deosebit de  dificilă. 

Doamna Gabriela Popescu consideră că rezolvarea problemei nu trebuie să capete culoare 
politică. Domnia sa a cerut sprijinul unei serii întregi de fundaţii şi organizaţii 
neguvernamentale, dar cele care au sprijinit-o cu adevărat au fost numai 10-15, celelalte 
neacordându-i concursul în nici un fel. 

După terminarea expunerii, cei prezenţi au adresat doamnei secretar de stat o serie de 
întrebări. 

Dl deputat ŞERBAN RĂDULESCU ZONER întreabă dacă toate aceste aspecte au fost 
semnalate Guvernului, problema fraudelor fiind bine cunoscută în întregul sistem sanitar. 
Problemele ridicate nu se pot soluţiona decât prin sesizarea Ministerului de Interne cu cazuri 
concrete, care să ducă la anchete şi la pedepsirea celor care se îmbogăţesc furând de la gura 
bătrânilor şi copiilor. Problema autorităţilor locale şi a dezinteresului lor ar trebui să fie 
rezolvată tot prin Guvern. Referitor la salariile însoţitorilor şi a persoanelor de îngrijire a 
existat o ordonanţă, în 1997, la care a făcut amendamente şi reprezentantul Guvernului, al 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, dar şi opoziţia şi partidul de guvernământ au cerut 
respingerea lor, ceea ce s-a şi întâmplat. Consideră că se pot găsi soluţii pentru ca 
Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi  să se adreseze sponsorilor, în aşa fel încât marile 
companii să nu sponsorizeze numai concerte şi parade de modă, ci şi acţiuni sociale în 
interesul persoanelor cu handicap? 
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Dl deputat OTTO WEBER propune ca în vacanţa parlamentară, membrii activi ai comisiei să 
viziteze unităţile din  subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi  şi să-l  informeze 
despre neregulile constatate şi modalitatea de colaborare cu autoritatea locală. 

Dna deputat MITZURA ARGHEZI se angajează ca la Slobozia să vadă care este situaţia şi să 
informeze   Secretariatul     de    Stat    pentru Handicapaţi, în acelaşi timp ajutându-l prin 
mass-media, în sensul sensibilizării Ministerului de Finanţe. 

Dl senator ION VASILE arată că aseară a avut loc o întâlnire la GDS cu un grup din 
societatea civilă care ar dori să acţioneze în acest domeniu. Domnia sa arată că legislaţia 
existentă este depăşită şi că  ar trebui să existe un pachet de legi care să fixeze întreaga 
problematică legată de persoanele cu handicap, facilităţile fiscale pentru ele, recuperarea şi 
reinserţia profesională. Totul trebuie pornit de la definirea clară a persoanei cu handicap. 

Relaţia cu societatea civilă este extrem de importantă, pentru că persoanele cu handicap nu 
sunt un balast al societăţii. Este mirat că din programul TVR a dispărut, de exemplu, serviciul 
de traducere gestuală pentru surdo-muţi. 

Domnia sa a relevat faptul că deşi susţine bugetul Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi, 
aceasta nu înseamnă că va vota bugetul. 

Dl deputat TĂNASE TĂVALĂ consideră bună această discuţie. Secretariatul de Stat pentru 
Handicapaţi  a fost neglijat prea mult până acum, în pofida numărului mare de handicapaţi. 

În Timişoara există asociaţii care se ocupă de persoanele cu handicap. Este nevoie să se 
acorde o grijă deosebită selectării îngrijitorilor şi persoanelor de însoţire, ca şi personalului 
din casele de copii ori din căminele-spital. De asemenea, este nevoie de o legislaţie acordată 
cu standardele europene.  

Consideră că Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi trebuie să se ocupe de salarizarea 
persoanelor care lucrează în acest domeniu, pentru a nu îndepărta oamenii. 

Dna senator RODICA STĂNOIU arată că important este să se depăşească viziunea dreptului 
muncii. Este nevoie de o abordare multidisciplinară. Marea problemă pentru aceste persoane 
este însă să nu se simtă marginalizaţi, aşteptând mila, ci valorificarea lor. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că comisia va putea face amendamente - cum ar fi, de 
exemplu, respingerea reducerii de personal sau asupra sumei prevăzute pentru deplasări. 

În continuare, dna GABRIELA POPESCU a răspuns întrebărilor formulate. Domnia sa arată 
că s-au semnalat deja cazuri de fraudă şi sunt pe rol câteva procese penale. S-au făcut presiuni 
de la nivelul prefecţilor şi consiliilor judeţene în ceea ce priveşte angajarea persoanelor care 
conduc aceste instituţii pe plan local, aceasta constituind o situaţie deosebit de dificilă cu care 
se confruntă Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi. S-a ajuns la situaţii paradoxale, ca de 
pildă: o  internare într-un cămin-spital costă 1.000-1.500$, iar trecerea de la gradul II la 
gradul   I   de invaliditate, care ar genera eliberarea unui certificat de handicapat, ajunge la 
400 DM. O altă situaţie paradoxală este cea care priveşte uşurinţa eliberării certificatelor de 
handicapat, ajungându-se ca, de exemplu, într-o comună din judeţul Bihor să existe un număr 
de  800 de handicapaţi.  

Există multe sisteme de fraudare şi de aceea activitatea corpului de control este deosebit de 
importantă. 
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Deşi Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi  este în subordinea premierului, şeful instituţiei 
nu este membru al Guvernului şi nu a fost invitat, de pildă, la negocierile cu sindicatele 
pentru stabilirea salariilor din sistemul sanitar şi de asistenţă socială. Există pericolul ca mulţi 
medici să plece din sistem. Nu este normal ca şeful Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi, 
ca ordonator de credite, să nu fie consultat la elaborarea bugetului. 

În ceea ce priveşte sponsorizările acordate Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi domnia 
sa arată că acestea  sunt sporadice şi nu ajută foarte mult în acest moment. 

Este   de   acord  cu ideea dlui deputat OTTO WEBER, asupra deplasării comisiei la 
căminele-spital. Dna. Gabriela Popescu arată că legislaţia va trebui îmbunătăţită în sensul mai 
bunei definiri a handicapului şi a bolilor handicapante. Poate nu ar fi necesară o lege specială, 
ci articole şi capitole care să se regăsească în toate legile. Este nevoie de cadru legal pentru 
persoana de însoţire, pentru ca aceasta să nu mai devină o afacere. Oricum, armonizarea cu 
standardul european este dificilă, din cauza diferenţelor mari care există între societăţile 
occidentale şi România. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN apreciază că trebuie insistat pentru menţinerea personalului 
Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi şi pentru creşterea fondului de deplasare în teritoriu 
pentru corpul de control, aceste lucruri urmând să facă obiectul a două amendamente propuse 
la discutarea finală a bugetului. 

Dl preşedinte consultă comisia dacă mai este nevoie şi de alte audieri, mai ales că 
amendamentele au fost cerute pentru 31 martie 1998 şi dacă amendamentele formulate vor fi 
discutate acum sau marţea viitoare. Dacă amendamentele ar fi pregătite bine, ca soluţie şi 
motivaţie, ele ar putea fi discutate şi finalizate marţea viitoare, când urmează  să fie întocmit 
avizul. 

Dl senator ION VASILE  arată că în adresa înaintată de Biroul permanent al Senatului, care 
însoţea proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998, Comisiei pentru drepturile omului a 
Senatului i s-a cerut ca avizul să fie dat pentru întregul buget, în timp ce domnul Marţian Dan 
arată că, în formularea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, se cere ca discutarea Legii 
bugetului pe anul 1998 să se limiteze la competenţele comisiei. În această situaţie, existând o 
diferenţă între modul în care cele două comisii trebuie să avizeze acest proiect de lege, votul 
poate fi contestat. Există o variantă în sensul că fiecare comisie poate da un vot separat şi să 
elaboreze aviz separat. În plus, comisia de la Senat nu are în competenţă minorităţile şi 
cultele, ci are alte competenţe. Propune ca Senatul să dea un vot, cu care să se vină la Cameră. 

Dl deputat Tănase Tăvală consideră că nu are importanţă formularea din adresă şi că, în acest 
caz, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor trebuie să se ocupe de problemele din competenţa ei. Birourile întrunite au cerut 
un aviz comun.  

Dl preşedinte Marţian Dan arată că art. 45 din regulamentul şedinţelor comune, care are 
prevederi clare privind adoptarea bugetului, stabileşte că nu este vorba de un aviz asupra 
bugetului în integralitatea lui.  

Dna senator Rodica Stănoiu arată că competenţele comisiei de la Senat sunt mai complexe. 
Anul acesta comisia nici nu a fost sesizată cu avizarea acestui proiect de lege  şi ea a trebuit 
să intervină în acest sens. Propune ca Senatul să vină marţi cu un vot, mai ales că nu toţi 
membrii comisiei sunt prezenţi acum. 
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Dl preşedinte Marţian Dan arată că sunt două posibilităţi: dezbaterea bugetului, conform 
regulamentului, nu este lăsată numai la latitudinea comisiei de specialitate; este prevăzută o 
procedură specială. Firesc ar fi să facem un aviz comun dar, din cauza incoerenţei procedurale 
a Birourilor permanente, se poate proceda la întocmirea a două rapoarte separate. 

Dna senator Rodica Stănoiu precizează că până luni se vor face la Senat toate clarificările 
necesare. Este mai simplu ca Comisia de drepturile omului să se întrunească la Senat şi să dea 
un aviz separat. 

Dl deputat Konya Hamar Alexandru subliniază că o acţiune comună nu a fost posibilă şi 
pentru că programul celor două Camere a fost diferit. 

Dl deputat Wittstock Eberhard - Wolfgang  arată că o asemenea situaţie a fost şi în legislatura 
trecută şi rapoartele separate nu au fost luate în considerare de Comisia de buget. 

Dna senator Rodica Stănoiu insistă să se clarifice competenţele comisiei de la Senat până 
luni, iar marţi să se finalizeze un aviz comun. 

În final, se decide ca şedinţa comună să aibă loc marţi la ora 9.00. 

 

 

p.PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

 

 

Dr. Otto Weber      Ovidiu Şincai 

 

 

 


