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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie 2004 

 
 
 

 În ziua de 2 noiembrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – grup parlamentar PSD. 

Lucrările şedinţei se desfăşoară împreună cu Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a Senatului şi sunt conduse de doamna deputat 
Smaranda Dobrescu, preşedintele comisiei. 

Participă ca invitaţi:  
1. Domnul Dan Mircea Popescu – Ministrul  Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei; 
2. Domnul Ion Giurescu – Secretar de stat, Preşedintele Casei Naţionale 

de Pensii şi alte Asigurări Sociale; 
3. Domnul Gheorghe Gherghina – Secretar de stat – Ministerul 

Finanţelor Publice; 
4. Domnul Petre Ciotloş – Secretar general al Casei Naţionale de Pensii şi 

alte Asigurări Sociale; 
5. Doamna Mihaela Arteni – director în cadrul Casei Naţionale de Pensii 

şi alte Asigurări Sociale; 
 Comisiile reunite au adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 
de zi: 

AVIZARE 
1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 – P.L. nr.629/2004 
2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 – P.L. 

nr.630/2004. 
 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 este 
prezentat de domnul ministru Dan Mircea Popescu care expune principalii 
indicatori ce se regăsesc în acest buget. Astfel, domnia sa arată că pentru 
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reducerea fiscalităţii asupra forţei de muncă s-a redus cu 3,5 puncte procentuale 
contribuţia de asigurări sociale datorată de angajat şi angajator şi cu 2 puncte 
procentuale contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator. În 
privinţa veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se 
estimează o creştere cu 12,3% faţă de anul 2004.  

Pentru anul 2005 se prognozează ca 92,0% din totalul veniturilor bugetare 
să se încaseze din CAS şi 0,9% din diverse venituri. Veniturile fiscale provenind 
din contribuţiile de asigurări sociale vor creşte în anul 2005 de la 136.336 mld 
lei în 2004 la 153.089,5 mld lei în 2005. Veniturile nefiscale ce provin din 
contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă, alte venituri pentru asigurările de 
accidente de muncă şi boli profesionale sunt în creştere cu 37,8% faţă de 2004.  

În privinţa cheltuielilor, în anul 2005 se estimează ca din bugetul 
asigurărilor sociale de stat să se finanţeze cheltuieli din care 97,6% pentru 
pensii, diverse indemnizaţii şi ajutoare, 2,1% pentru administrarea fondului şi 
0,3% pentru plata dobânzii la trezoreria statului. La stabilirea cheltuielilor pentru 
pensii s-au avut în vedere atât numărul de pensionari de asigurări sociale 
4.642.500, cât şi pensia medie de asigurări la 2.582.000.  

Cât priveşte fondurile prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
domnul ministru arată că acestea vor fi utilizate pentru indemnizaţii de şomaj 
pentru cca 257.000 beneficiari, indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi 92.000 
beneficiari, plăţi compensatorii, stimularea angajatorilor care încadrează în 
muncă şomeri. 

În urma prezentării, s-a trecut la discuţii generale.  
Domnul deputat Gheorghe Barbu doreşte precizări legate de valoarea 

punctului de pensie şi remarcă faptul că în privinţa bugetului şomajului, la 
acelaşi personal, se observă o creştere a cheltuielilor salariale. 

Domnul Secretar de stat Ion Giurescu arată că în privinţa bugetului pentru 
şomaj se înregistrează o creştere a cheltuielilor doar pe linie de învăţământ în 
cadrul agenţiilor de formare profesională a adulţilor. Cât priveşte valoarea 
punctului de pensie, domnia sa arată că acesta este legat de politica de 
recalculare a pensiei a cărei creştere este estimată că va varia de la 0 la 
3.500.000 în medie. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Proiectul de lege este avizat favorabil cu 15 voturi pentru şi 3 voturi 

împotrivă, cu amendamente la Anexa nr.3/06/20/02, Capitolul 5706 privind 
învăţământul şi la aceeaşi anexă, Capitolul 8606 privind împrumuturi acordate 
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, toate fiind 
formulate de Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 este 
dezbătut, punându-se accent pe bugetul destinat Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul Secretar de stat Gheorghe Gherghina arată că pentru anul 2005 
MMSSF îşi propune continuarea procesului de indexare şi recalculare a pensiilor 
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din sistemul public, de acordare a indemnizaţiilor şi sporurilor IOVR, ale 
veteranilor de război şi altor categorii de beneficiari ai legilor cu caracter 
reparatoriu, cât şi indexarea acestora la începutul anului cu 3%, procent corelat 
cu inflaţia prognozată pe anul 2005. 

În ceea ce priveşte politica din domeniul protecţiei copilului şi familiei se 
are în vedere acordarea în continuare de sprijin financiar familiilor cu copii, a 
celor aflate în dificultate, cât şi susţinerea fundaţiilor care realizează programe 
de asistenţă socială. 

Bugetul MMSSF include şi alocaţiile de stat pentru copii şi unde este 
cazul şi alocaţiile acordate familiilor monoparentale. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite au hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege cu 15 voturi pentru şi 3 împotrivă cu un amendament 
formulat de domnii deputaţi Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu, amendament ce 
introduce un capitol nou menit să aducă precizări privind finanţarea 
corespunzătoare a unor cheltuieli sociale derulate prin activităţi ale unităţilor 
aflate în subordinea agenţilor economici cu capital de stat. 

În ziua de 3 noiembrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 
deputaţi, lipsind domnii deputaţi Marian Sârbu şi Virgil Popa – grup parlamentar 
PSD. Este analizată activitatea comisiei in actuala legislatură. 

În ziua de 4 noiembrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 
deputaţi, lipsind domnii deputaţi Marian Sârbu şi Virgil Popa – grup parlamentar 
PSD. A fost studiat individual proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului. 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
       Smaranda DOBRESCU     Ion MÎNZÎNĂ 
 




