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Camera Deputatilor 
Comisia pentru munca si protectie sociala 

 
 
 

SINTEZA 
lucrarilor Comisiei din ziua de 7 octombrie 2003 

 
 
 
 În ziua de 7 octombrie 2003 Comisia si-a desfasurat lucrarile între orele  
13,30 - 17,00 având urmatoarea ordine de zi: 

 FOND 
1. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, 
modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 
aprobata prin Legea nr.338/2002 – P.L. nr.255/2003 

 
2. Strategia de asistenta sociala pe anul 2003 - 2004 prezentata de doamna 

Secretar de Stat Marta Tarnea  si domnul consilier Catalin Zamfir 
Lucrarile comisiei au fost conduse de doamna deputat Smaranda 

Dobrescu, presedintele comisiei.  
La lucrarile comisiei au participat ca invitati: 

1. Doamna Marta Tarnea – Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, 
Solidaritatii Sociale si Familiei; 

2. Domnul Catalin Zamfir – consilier al Primului ministru pe probleme sociale; 
3. Doamna Georgeta Gheorghe – director în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidaritatii Sociale si Familiei; 
4. Doamna Cecilia Sebe – expert în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii 

Sociale si Familiei; 
În deschiderea lucrarilor comisiei, doamna presedinte Smaranda Dobrescu 

îi da cuvântul domnului Catalin Zamfir pentru a prezenta metodologia strategiei 
nationale în domeniul asistentei sociale. 

Domnul Catalin Zamfir a aratat ca metodologia de diagnoza a saraciei 
este una destul de complicata, care a fost elaborata în comun cu Banca Mondiala 
si ea s-a reconsiderat pentru a creste compatibilitatea cu alte tari în tranzitie 
(1995 - 2002). Colaborarea cu Banca Mondiala s-a materializat printr-un Raport 
care va fi lansat în luna noiembrie. În acest Raport se arata ca nivelul saraciei în 
România este destul de ridicat, 29% din populatie confruntându-se cu riscuri.  

Datorita unei relansari economice începute în anul 2000 si continuata în 
anii urmatori este de asteptat ca cresterea economica înregistrata sa duca la o 
scadere a saraciei. Se apreciaza ca o crestere PIB cu 4 – 5% va scadea saracia cu 
aprox. 2%. Partea neplacuta consta în faptul ca aceasta scadere a saraciei nu se 
distribuie în mod egal. De aceea este deosebit de importanta o interventie de 
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politica sociala. S-a observat, de exemplu, ca în cazul familiilor cu 2 sau 3 copii 
saracia s-a accentuat, aceste familii nebeneficiind de efectele pozitive ale 
cresterii economice. O atentie deosebita trebuie acordata relansarii economice în 
mediul rural, cunoscut fiind faptul ca acolo apar diferente mari ale saraciei.  

În opinia domnului Catalin Zamfir, Raportul nu trebuie sa contina prea 
multe recomandari de politica sociala, acestea urmând a fi facute de catre 
Parlament sau Guvern. Este foarte important sa se faca un plan de dezbatere a 
acestui raport si în acest sens, membrii comisiei s-au aratat interesati de 
consultarea lui.  

Domnul deputat Dumitru Buzatu solicita câteva date cu privire la 
metodologia folosita pentru identificarea nivelului de saracie. 

Domnul Catalin Zamfir distinge: 
1. Identificarea unui prag alimentar al saraciei urmând a se stabili structura 

consumului alimentar pe decile; 
2. Recalcularea structurii pe un cos alimentar care sa asigure caloriile necesare 

pentru hrana unei familii; 
3. Se opereaza o predictie în consumul nonalimentar pe baza careia se stabileste 

apoi nivelul de saracie. 
Domnul deputat Eugen Popescu doreste sa afle ce varianta este mai 

potrivita pentru scaderea saraciei prin crestere economica – pe de o parte 
aplatizarea saraciei, iar pe de alta parte urmarirea reducerii segmentului de 
populatie saraca.  

Domnul Catalin Zamfir apreciaza ca aceste doua variante sunt optiuni 
extreme care nu pot fi tratate separat întrucât prima este o strategie care produce 
dezagregari sociale puternice si va fi extrem de dificil de redresat. Ar fi de 
preferat a doua varianta care se refera la reducerea segmentului de populatie 
saraca, dar aceasta ar conduce la o demoralizare sociala. Tocmai de aceea, 
trebuie urmata o strategie de mijloc prin combinarea celor doua obiective.  

De asemenea, dl deputat Popescu se intereseaza daca într-o societate 
lipsita de saracie nu exista violenta 

Dl Catalin Zamfir arata ca în UE se vorbeste tot mai putin de raracia care 
declanseaza violenta, existând în acest sens planuri nationale pentru incluziune 
sociala si metode de vindecare a patologiei sociale care nu se datoreaza 
întotdeauna saraciei.  

Doamna presedinte Smaranda Dobrescu se intereseaza daca focalizarea 
resurselor pentru combaterea saraciei este monitorizata si în ce sens a condus la 
rezultate pozitive. 

Domnul Catalin Zamfir arata ca exista o monitorizare, constatându-se ca 
noul sistem functioneaza infinit mai bine fata de cel al ajutorului social întrucât 
se urmareste legarea beneficiului de contributia publica, efectul fiind foarte bun 
pentru reintegrarea persoanelor aflate în dificultate. 

Doamna presedinte Smaranda Dobrescu da cuvântul doamnei secretar de 
stat Marta Tarnea. 

Domnia sa prezinta reforma administrativa în domeniul asistentei sociale. 
În acest sens, subliniaza importanta nevoii de reforma întrucât starea sociala din 
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România nu este consecinta nefunctionarii economice, ci este data de starea de 
subdezvoltare mostenita de zeci de ani în domeniul asistentei sociale. 

Astfel, Guvernul are în vedere atât ridicarea clasei de mijloc, dar si 
ajutorarea marginalizatilor social prin identificarea cu grija a cailor de reusita 
sociala altele decât cele realizate prin afaceri. Aceasta întrucât s-a constatat 
persistenta unei mentalitati potrivit careia singura cale de acces spre reusita 
sociala este îmbogatirea, fapt total gresit. Ministerul are în vedere alegerea cu 
grija a tintelor întrucât egalitarismul în asistenta sociala este echivalent cu risipa 
banului public. Cei eligibili pentru asistenta sociala trebuie sa aiba acces 
nediscriminatoriu la resurse, dar în acelasi timp sa se puna accentul si pe 
participarea lor la programul de reinsertie sociala prin masuri active. Guvernul 
are în vedere dezvoltarea solidaritatii sociale la nivel de judet prin ajutoare 
banesti si prin dezvoltarea solidaritatii de proximitate la nivel local prin servicii 
sociale. Este de apreciat faptul ca Guvernul si-a schimbat limbajul în privinta 
asistentei sociale. Scopurile care se au în vedere sunt: 

- cresterea eficientei masurilor active; 
- eliminarea suprapunerilor din legislatie; 
- observarea evolutiilor în domeniul social; 
- controlul prestatiilor; 
- stabilirea prioritatiilor în abordarea problemelor sociale. 
Exista cinci programe internationale de care beneficiaza România, din 

care unul singur este rambursabil, cel referitor la informatizarea sistemului.  În 
realizarea acestor programe, institutiile cele mai importante care se vor crea 
sunt: Agentia Nationala de Protectie a Familiei ce va include Agentia unica de 
plati sociale si Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si Copilului. De 
asemenea, se are în vedere ca prin sistemul informatizat – un observator social – 
sa se ghideze atât politicile Ministerului cât si ale Autoritatii. Sistemul de 
control privind verificarea utilizarii banului public se va face printr-un organism 
specializat din afara ministerului.  

Doamna deputat Paula Ivanescu se intereseaza daca indemnizatia de 
maternitate va deveni componenta a politicilor de protectie sociala si va fi 
preluata de aceasta autoritate. 

Doamna Marta Tarnea arata ca se intentioneaza sa se reorganizeze toate 
drepturile acordate sub forma de alocatii care sa fie platite de la bugetul de stat 
mai putin cele care se acorda pe baza de perioada de contributie. 

În continuare este dezbatuta propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.49/2001 aprobata prin Legea nr.338/2002, în prezenta doamnei 
Georgeta Gheorghe. 

Domnul deputat Gheorghe Barbu, în calitate de initiator arata ca 
propunerea legislativa are drept scop corectarea unor inechitati aparute în 
calculul pensiilor.  

Doamna Georgeta Gheorghe arata ca nu se justifica crearea de noi 
categorii de pensii prin acest proiect de act normativ întrucât principiile Legii 
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nr.19/2000 sunt clare si nu accepta reveniri asupra formulei de clacul întrucât ele 
nu pot fi puse în practica.  

Aceeasi idee este sustinuta si de doamna presedinte Smaranda Dobrescu 
care subliniaza faptul ca nu se pot recalcula pensiile deoarece nu exista date în 
cartile de munca cu privire la sporurile cu caracter permanent care intra în 
formula de calcul. Domnia sa propune respingerea propunerii legislative. 

Supusa la vot, s-au înregistrat 7 voturi pentru respingere, 3 voturi 
împotriva si 3 abtineri. 

În finalul sedintei, doamna presedinte Smaranda Dobrescu aduce la 
cunostinta  membrilor comisiei solicitarea Directiei Generale pentru Relatii 
Externe si protocol cu privire la delegarea a doi reprezentanti din partea 
comisiei care sa participe la seminarul TAEX - sesiunea pe tema reformei 
pensiilor - organizat la Bruxelles, în cadrul Parlamentului European. 

Domnia sa propune ca unul dintre reprezentanti sa fie doamna 
deputat Bondi Gyongyike. 

Domnul deputat Gheorghe Suditu propune ca din delegatie sa faca 
parte si doamna presedinte Smaranda Dobrescu. 

Supuse la vot, ambele propuneri au fost acceptate cu unanimitate de 
voturi. 

Din numarul total al membrilor comisiei (20), a absentat domnul deputat 
Marian Sârbu – ministru delegat si domnul deputat Virgil Popa  – grup 
parlamentar PSD – delegatie. 

 
 

  
 PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 Smaranda Dobrescu    Pavel Todoran 
 
 


