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Şedinţa comisiei a fost deschisă de domnul Florin Georgescu, preşedintele
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor.
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:
- domnul Marian Sârbu
- ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale;
- domnul Gheorghe Gherghina - secretar de stat în Ministerul Finanţelor
Publice;
- doamna Gheorghiţa Oprea
- director în cadrul Ministerului
Finanţelor Publice;
- domnul Moise Popescu
- director în cadrul Ministerului
Finanţelor Publice
Comisia a început dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2002.
Proiectul de buget pe anul 2002 se bazează pe accelerarea creşterii
economice, pe o inflaţie relativ scăzută, constrângeri salariale şi un uşor declin al
şomajului. Construcţia bugetară promovează un buget conceput ca o pârghie activă
de influenţare şi stimulare a proceselor economice din economie.
Domnul Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor
Publice, a adus la cunoştinţă ambelor comisii din cele două Camere, că dezvoltarea
economiei din primul semestru s-a realizat într-un context internaţional mai puţin
favorabil.
Astfel PIB estimat pentru semestru I 2001 a fost, în termeni reali, în
creştere cu 4,9% faţă de semestrul corespunzător al anului precedent.

Cererea internă (consumul populaţiei + consumul administraţiei publice şi
private + formarea brută de capital) a crescut cu 8,7%; în cadrul acesteia, consumul
populaţiei a crescut cu 7,6%, pe baza sporirii salariului real cu 6% în semestrul I 2001
faţă de semestrul I 2000.
Productivitatea muncii în industrie a crescut cu 14,9% faţă de perioada
corespunzătoare din anul anterior.
Exporturile realizate în semestrul I 2001 au fost de 5.696,7 mil. dolari,
respectiv cu 16% mai mari decât cele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut.
Din analiza evoluţiei structurii pe mărfuri şi pe ţări de destinaţie a
exporturilor rezultă următoarele aspecte:
- concentrarea exportului pe un număr restrâns de secţiuni;
- tendinţa de îmbunătăţire structurală a exporturilor (o creştere de 3,6% a
ponderii produselor industriei construcţiilor de maşini);
- orientarea din ce în ce mai fermă a exporturilor către ţările Uniunii
Europene, care deţin în prezent o pondere de 68,1% în totalul exporturilor României,
comparativ cu 64,0% în semestrul I 2000.
Importurile realizate în semestrul I 2001 însumează 7.744,1 mil. dolari, în
creştere cu 29,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2000.
Această sporire a importurilor se datorează parţial creşterii facturii
energetice cu 370 mil. dolari, ca urmare a manifestării unor factori climaterici:
- influenţa nefavorabilă a preţului extern la unele produse (gazul natural,
huila energetică);
- efectele secetei, care au determinat importuri suplimentare, în special de
păcură.
Balanţa comercială pe semestrul I 2001 prezintă un deficit de 2.047,4 mil.
dolari.
Analiza proiectului de buget pe anul 2002 pe articole de lege, a fost
subliniată de părăsirea membrilor PNL şi PD de la lucrările comisiei. Totuşi, pe
parcursul dezbaterilor, în următoarele zile, reprezentanţi ai PD au fost prezenţi la
dezbaterile proiectului de buget pe anul 2002.
Domnul Marian Sârbu, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, a adus la
cunoştinţă Comisiilor de buget din ambele camere, trendurile evolutive înregistrate în
I semestru.
Numărul salariaţilor la sfârşitul semestrului I 2001 pe total economie a fost
de 4.529,7 mii persoane, mai mare cu 3,6% faţă de luna decembrie 2000, rata
şomajului înregistrată în luna iunie 2001 a fost de 8,8%.
Proiectele bugetelor asigurărilor sociale de stat şi asigurărilor pentru şomaj
au fost construite pe baza datelor de prognoză privind evoluţia principalilor indicatori
macroeconomici pe anul 2002.
La elaborarea proiectelor bugetelor asigurărilor sociale de stat şi
asigurărilor pentru şomaj, pe anul 2002, s-au avut în vedere următoarele categorii de
beneficiari: pensionari de asigurări sociale, pensionari agricultori, persoane cu ajutor
de şomaj, persoane cu alocaţie de sprijin, persoane cu ajutor de integrare
profesională.
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Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale Marian Sârbu a precizat că în
contextul aplicării prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, proiectele
bugetelor asigurărilor sociale de stat şi asigurărilor pentru şomaj au fost construite
avându-se în vedere următoarele:
- cotele de contribuţie de asigurări sociale diferenţiate în raport de
condiţiile de muncă;
- cuantumul fix al indemnizaţiilor pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de
gradul I de invaliditate;
- cuantumul ajutorului de deces;
- coeficientul în raport de care se stabileşte valoarea unui punct de pensie în
anul 2002.
Bugetul asigurărilor pentru şomaj prevede realizarea unor venituri care
provin în cea mai mare parte din contribuţia de 5% datorată de persoanele fizice şi
juridice care angajează personal şi din contribuţia de 1% datorată de salariaţi.
Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj sunt destinate pentru plata
ajutorului de şomaj, alocaţiei de spijin, plăţilor compensatorii, ajutorului de integrare
profesională şi pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ.
Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci din ambele Camere au aprobat
Legea bugetului de stat pe anul 2002 şi Legea asigurărilor sociale de stat pe anul
2002.

PREŞEDINTE,
Prof.dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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