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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 octombrie 2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 octombrie 2001 între
orele 9,00 � 12,30. Au fost studiate amendamentele depuse la comisie si au fost
analizate în continuare, individual, proiectele de lege ale celor două bugete.

În ziua de 24.10.2001 lucrările comisiei s-au desfăşurat între orele 9,30 �
13,30, împreună cu Comisia pentru muncă, protecţie socială şi problemele
şomajului a Senatului, având următoarea ordine de zi:
1. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2002
2. Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002

Lucrările comisiilor reunite au fost conduse, prin rotaţie, de dna deputat
Smaranda Dobrescu � preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a
Camerei Deputaţilor şi de dl senator Constantin Bălălău - preşedintele Comisiei
similare a Senatului.

Participă ca invitaţi:
1. Dl Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale;
2. Dl Petre Ciotloş � Secretar de stat în cadrul MMSS şi preşedintele

CNPAS;
3. Dl Ioan Cindrea � Secretar de stat în cadrul MMSS şi preşedintele

Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă;
4. Dl Ştefan Dinulescu � Direcţia Generală Programare Bugetară

Sectorială în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Dl ministru Marian Sârbu prezintă acele aspecte din bugetul de stat ce fac

referire la salarizarea bugetarilor. Domnia sa arată că la Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale se află într-un stadiu avansat de elaborare noul proiect de
lege privind salarizarea bugetarilor, ce se doreşte a fi un proiect unitar care are
în vedere armonizarea salarizării tuturor grupelor de interese. Acest proiect
vizează o creştere de 8% în medie în prima jumătate a anului 2002, urmând ca
din luna septembrie să se asigure o creştere a salariilor cu un procent care să
acopere rata inflaţiei. Ministerul are în vedere prezentarea acestui proiect spre
analiză tuturor grupurilor parlamentare şi în situaţia în care acestea vor cădea de
acord asupra reglementărilor lui, se va adopta prin ordonanţă de urgenţă .
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Dna deputat Paula Ivănescu consideră că acoperirea ratei inflaţiei n-ar
sugera faptul că se fac corelări adecvate între diferitele categorii de bugetari, la
ora actuală existând mari disparităţi. Domnia sa face referire mai ales la primarii
din oraşele mici şi comune care au indemnizaţii foarte mici.

Dl ministru Marian Sârbu arată că această categorie a primarilor din oraşe
mici şi comune va fi tratată diferit, media de creştere fiind mai mare de 8%,
recorelarea salariilor, urmând să stabilească nişte ierarhii fireşti de grile ce vor
conduce la un sistem de salarizare mult mai transparent.

Dl deputat Valentin Iliescu  apreciază că la ora actuală sporurile
reprezintă în unele cazuri încă o data şi jumătate din salariul de bază şi este
interesat dacă aceste sporuri se vor elimina în noua lege.

Dl ministru Marian Sârbu arată că intenţia iniţiatorului este aceea de a
elimina anumite sporuri ce nu au caracter de permanenţă şi au fost introduse
conjunctural. Salariul va fi constituit dintr-o parte fixă şi una flexibilă ce va
include doar sporurile permanente.

Dna preşedinte Smaranda Dobrescu consideră că politica salarială ar
trebui să aibă anumite restricţii, ca o componentă a politicii monetare de
reducere a inflaţiei.

Cât priveşte aspectele legate de asistenţa socială finanţată de la bugetul de
stat, dl ministru Marian Sârbu arată că de la 1 ianuarie 2002 va intra în vigoare
Legea venitului minim garantat care va implica 6000 de miliarde de la bugetul
de stat şi de la bugetele locale. De asemenea, de la 1 ianuarie 2002 va creşte
alocaţia de stat pentru copii la 150.000 lei, iar de la 1 iunie la 180.000 lei.

Dna deputat Paula Ivănescu constată că alocaţia suplimentară pentru
familiile cu mai mulţi copii este în valoare absolută în scădere.

Dl ministru Marian Sârbu precizează că acest lucru se întâmplă datorită
micşorării numărului de beneficiari.

De asemenea, dna deputat Paula Ivănescu arată că atunci când s-a discutat
legea venitului minim garantat s-au avut în vedere peste 900.000 de persoane.
Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale nu sunt corespunzătoare,
(aprox.4,5 miliarde lei) şi se întreabă de unde vor scoate administraţiile locale
bani ca să acopere diferenţa.

Dl ministru Marian Sârbu arată că ajutoarele sociale se bazează pe
principiul noncontributivităţii şi s-au cheltuit în acest an 300 � 350 miliarde de
lei. Pentru anul viitor, MMSS propune 6000 de miliarde din care 4800 miliarde,
direct de la bugetul de stat, ceea ce va duce la o scădere a ratei sărăciei în mod
esenţial. 0,4% din PIB va merge spre această măsură, importantă fiind selectarea
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familiilor beneficiare ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea venitului
minim garantat.

Dl deputat Vasile Mândroviceanu apreciază că în legea bugetului de stat
nu este prevăzută nici o reglementare care să oblige ordonatorii de credite să
crească salariile şi bănuieşte că iniţiatorul a avut în vedere menţinerea aceluiaşi
coeficient de referinţă sectorială ca cel al anului în curs.

Dna preşedinte Smaranda Dobrescu şi dl deputat Dumitru Buzatu
consideră că este necesară precizarea în corpul legii a valorii de referinţă
sectorială pentru persoanele aflate pe funcţii de demnitate publică, celor
asimilate acestor funcţii şi cele salarizate după legi speciale. În acest sens se
propune amendarea articolului 12 cu un nou alineat care să includă observaţiile
de mai sus. Supus la vot, amendamentul este acceptat cu majoritate de voturi (3
voturi împotrivă). Restul articolelor au fost acceptate în forma prezentată cu
unanimitate de voturi.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2002 a fost avizat favorabil cu 15
voturi pentru, 3 împotrivă şi 3 abţineri.

În continuare a fost dezbătut şi avizat proiectul legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2002.

Dl ministru Marian Sârbu arată că anul 2002 va reprezenta demararea
procesului de recorelare a pensiilor întrucât HG nr.565/1996 a defectat sistemul
de pensii creând mari diferenţe între pensionari.

Dl deputat Karoly Kerekes doreşte să afle cum se vor îmbunătăţi măsurile
de încasare a CAS-ului, de recuperare a restanţelor prin bănci întrucât
recuperarea datoriilor în urma lichidărilor judiciare întâmpină dificultăţi. De
asemenea, domnia sa întreabă din ce provine excedentul la şomaj, de aprox. 6%
în condiţiile în care de la 1 ianuarie 2002 cuantumul ajutorului de şomaj va fi
mai mic.

Legat de această observaţie, dna deputat Paula Ivănescu apreciază că
excedentul de la fondul de şomaj se introduce la bugetul consolidat şi dacă
intenţia Guvernului este serioasă atunci banii ar trebui direcţionaţi pentru
ocuparea forţei de muncă. De asemenea, a ridicat problema recorelării pensiilor

Dl ministru Marian Sârbu arată că este nevoie de un buget consolidat care
să se înscrie pe un deficit de sub 3% din PIB. Trebuie echilibrate diferitele
bugete aflate în deficit prin excedentele pe care le au celelalte bugete.

Dna deputat Paula Ivănescu întreabă ce are în vedere ministerul cu privire
la neîncasările plată-restanţă CAS.

La această întrebare dl Secretar de stat Petre Ciotloş arată că mai există
debite, dar 40% din acestea sunt concentrate pe un număr de 12 agenţi
economici. Ministerul a iniţiat o serie de plângeri penale în acest sens. Privitor la
recorelarea pensiilor, constrângerile financiare sunt esenţiale, pentru o recorelare
justă ar fi necesare 18.000 miliarde lei, de aceea recorelările s-au partajat pe ani
bugetari. În fapt, principiul ce va sta la baza recorelării este adăugarea de puncte.
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Dl. deputat Valentin Iliescu arată că doar 7% dintre tinerii absolvenţi de
liceu şi-au găsit loc de muncă.

Dl Secretar de stat Ioan Cindrea arată că prin noua lege a ocupării se va
ajunge la mărirea gradului de încadrare în muncă care îi va avantaja şi pe
absolvenţii de facultate ai căror angajatori vor beneficia de scutirea impozitului
pentru o perioadă de 2 ani.

Reprezentanţii Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale consideră că
este necesară elaborarea unui studiu împreună cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării pentru a se stabili necesarul de locuri de muncă şi a se institui o
corelare între profilurile de învăţământ şi meseriile solicitate pe piaţa muncii.

După consumarea dezbaterilor generale s-a trecut la dezbaterea pe
articole. Proiectul de lege a fost avizat cu următoarele modificări:

- art.15(2) � autor dl deputat Adrian Mărăcineanu � amendament
adoptat cu unanimitate de voturi;

- Anexa 1/06 lit.B) pct.4 � autor dna deputat Maria Apostolescu -
amendament adoptat cu unanimitate de voturi;

- Anexa 2/04 � autor dl deputat Dumitru Buzatu - amendament adoptat
cu unanimitate de voturi;

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 a fost
avizat favorabil, cu modificări, cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o
abţinere.

În ziua de 25.10.2001 lucrările comisiei s-au desfăşurat între orele 9,30 �
12,00.

Lucrările comisiei au fost conduse de dna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

A fost dezbătut şi adoptat cu unanimitate de voturi Proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea şi
completarea legii nr.129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Fondului Român de Dezvoltare Socială şi a fost respins proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.129/1998, întrucât prevederile acestuia au
fost preluate ca amendamente în raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.120/2000.

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în cele 3 şedinţe de comisie
nu a absentat nici un deputat.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Ion Mînzînă
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