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  La lucrări au participat 11 deputaţi, fiind absenţi: 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 au 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 prima parte a şedinţei, doamna Gabriela Popescu a arătat 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 
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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. 
  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, care au un procentaj mult mai mare, ceea ce nu a împiedicat ca 
acest lucru să fie amplu mediatizat pentru a se crea o anumită imagine a 
României. 
  O altă problemă ridicată este lipsa existenţei unui control asupra 
modului în care comisiile de expertiză acordau certificatele de handicapat şi 
care erau subordonate Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, motiv pentru care 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. Astfel, s-a ajuns la situaţia ca persoanele apte de 
muncă şi care, totuşi, deţin certificate de handicapat să se sustragă în felul 
acesta de la plata impozitelor, ceea ce echivalează cu o evaziune fiscală. 
După estimările făcute de Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi această 
sumă, în prezent, ridicându-se la aproximativ 1.000 de miliarde de lei 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. 
  Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi utilizează un sistem 
bugetar şi unul 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. 
  Se consideră că suma de 550.747.000 mii lei alocată 
Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi din bugetul pe anul acesta, faţă de 
suma de 1.400 de miliarde cerută,  este insuficientă având în vedere că din ea 
urmează să se facă şi plăţile salariale ale persoanelor angajate, precum şi a 
persoanelor de însoţire şi îngrijire. 
  Bugetul extrabugetar, care se constituie din fondul de risc, şi 
care se ridică la procentul de 1%, ar trebui plătit de societăţi. Din păcate, 
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Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi nu poate strânge banii necesari decât 
în proporţie de 30% şi trebuie să ceară subvenţii de la stat. 
  Doamna secretar de stat a enumerat, în continuare, o serie de 
probleme importante cu care se confruntă Secretariatul de Stat pentru 
Handicapaţi. Printre acestea se numără: intenţia de a se reduce personalul 
angajat al secretariatului de la 257 la 231 salariaţi, reducerea cheltuielilor 
curente, precum şi a cheltuielilor de personal, precum şi reducerea drastică a 
sumelor de la capitolul deplasări-detaşări, ceea ce va afecta grav activitatea 
controlului asupra modului în care se cheltuie banii. De asemenea, 
insuficientă este şi suma prevăzută pentru reparaţii capitale, precum şi a 
sumei afectate obiectelor de inventar consumabile. 
  În încheiere, doamna secretar de stat Gabriela Popescu a adresat 
celor prezenţi rugămintea de a fi sprijinită în demersul domniei sale, 
considerând că rezolvarea problemei nu trebuie să capete o culoare politică. 
  În continuare, o serie de deputaţi şi senatori au formulat întrebări 
şi sugestii pe baza celor expuse. 
  După ce doamna secretar de stat Gabriela Popescu a răspuns 
întrebărilor adresate, membrii celor două comisii au dezbătut şi hotărât modul 
în care va trebui finalizată avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
1998. 
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