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 Miercuri, 15 noiembrie 2011  S-a terminat cu statul asisten&#355;ial  Autor: Mariana Bechir   Foto: click! Una din
anomaliile actualei legisla&#355;ii: ajutoare sociale pentru oameni cu palate
 
 Legea-cadru a asisten&#355;ei sociale a fost adoptat&#259; ieri, pe articole, cu peripe&#355;ii &#351;i cu o
întârziere de un an fa&#355;&#259; de termenul promis FMI.  Trecut&#259; de Senat prin aprobare tacit&#259;,
noua lege a asisten&#355;ei sociale urmeaz&#259; s&#259; fie supus&#259; votului final în Camera Deputa&#355;ilor,
fapt imposibil ieri, întrucât nu mai era cvorum: deputa&#355;ii Opozi&#355;iei s-au retras, iar unii dintre
reprezentan&#355;ii Puterii au lipsit. Legea-cadru ar trebui s&#259; duc&#259; la reformarea întregului sistem de
acordare a ajutoarelor sociale, s&#259; elimine fraudele &#351;i s&#259;-i ajute cu adev&#259;rat pe cei cu probleme,
spun guvernan&#355;ii. 
 
 Opozi&#355;ia, care a apelat la tot felul de trucuri pentru a împiedica votarea legii, declar&#259; c&#259;
modific&#259;rile nu-&#351;i propun decât s&#259; reduc&#259; ni&#351;te cheltuieli de la buget, în detrimentul celor
mai oropsi&#355;i cet&#259;&#355;eni. Legea &bdquo;arunc&#259; povara crizei economice spre cei
n&#259;p&#259;stui&#355;i", a spus ieri Ion Cândrea, sus&#355;inut nu numai de colegii PSD, ci &#351;i de liberali.
Oricum, ceea ce s-a întâmplat ieri nu este decât primul pas, deoarece legea-cadru instituie doar principiile de baz&#259;
pe care se va reforma sistemul. Urmeaz&#259; modificarea altor aproximativ 20 de legi punctuale pentru stabilirea
func&#355;ion&#259;rii fiec&#259;rui element în parte. 
 Sistemul actual, inefficient
 
 Dup&#259; cum se spune în nota de fundamentare a proiectului trecut ieri prin Camera Deputa&#355;ilor,
legisla&#355;ia actual&#259;, foarte stufoas&#259;, nu reu&#351;ea nici pe departe s&#259;-i scoat&#259; din
s&#259;r&#259;cie pe cei viza&#355;i. Dimpotriv&#259;, în schimbul unor costuri uria&#351;e, acum se
încurajeaz&#259; nemunca (potrivit notei) &#351;i permite accesul boga&#355;ilor la bugetul social. Legea
asisten&#355;ei spune doar c&#259; se reduc tipurile de ajutoare &#351;i va exista o eviden&#355;&#259; strict&#259;
pentru fiecare beneficiar, precum &#351;i o monitorizare a evolu&#355;iei fiec&#259;rui caz de familie sau
persoan&#259; cu probleme, din momentul intr&#259;rii sub protec&#355;ia statului &#351;i pân&#259; la
&bdquo;finalul fericit" al integr&#259;rii sociale.  
 Indemniza&#355;ii în func&#355;ie de venituri
 
 Una dintre nout&#259;&#355;i se refer&#259; la sume. În primul rând, se încearc&#259; limitarea ajutoarelor
b&#259;ne&#351;ti &#351;i extinderea serviciilor sociale, care s&#259; eficientizeze întregul mecanism. Nu vor mai
exista sume fixe, ci un mod de calcul individualizat, func&#355;ie de situa&#355;ie. Astfel, toate indemniza&#355;iile
&#351;i aloca&#355;iile se vor raporta la Indicatorul Social de Referin&#355;&#259; (ISR), stabilit anual. Acum, acesta
este de 500 de lei. Acestuia i se va aplica un coeficient diferit de la un caz la altul, calculat dup&#259; studierea
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dosarului fiec&#259;rei familii. 
 
 De exemplu, o familie care prime&#351;te acum Venit Minim Garantat, mai are &#351;i ajutor de înc&#259;lzire plus o
aloca&#355;ie de sprijin familial va primi un singur ajutor format din înmul&#355;irea ISR cu un coeficient stabilit în
func&#355;ie de condi&#355;iile în care locuie&#351;te familia (dac&#259; are un petic de p&#259;mânt ori st&#259; la
bloc), de num&#259;rul de membri &#351;i de situa&#355;ia acestora (câ&#355;i merg la &#351;coal&#259;, câ&#355;i
sunt ap&#355;i de munc&#259; etc.). 
 
 La fel se va întâmpla &#351;i în cazul ajutoarelor pentru persoane cu dizabilit&#259;&#355;i. Acum se acord&#259; mai
multe tipuri de indemniza&#355;ii &#351;i aloca&#355;ii fixe, indiferent c&#259; este vorba de un milionar în euro sau
de o persoan&#259; f&#259;r&#259; nicio alt&#259; surs&#259; de bani. De acum înainte, se spune în lege, se va
&#355;ine cont de veniturile respectivilor beneficiari.
 
 Politicienii din Opozi&#355;ie s-au opus vehement acestei reglement&#259;ri, considerând chiar c&#259; este vorba de
o discriminare (Mariana Câmpeanu, deputat PNL). Mai mult, preluând un argument al Puterii, m&#259;sura ar duce la
&bdquo;încurajarea nemuncii" - adic&#259; cei care lucreaz&#259; iau mai pu&#355;ini bani, deci ar putea prefera
s&#259; nu fac&#259; nimic &#351;i s&#259; primeasc&#259; o sum&#259; mai mare. 
 Miza legii - rolul prim&#259;riilor
 
 Marea b&#259;t&#259;lie dintre cele dou&#259; tabere parlamentare s-a dat pe rolul jucat de administra&#355;ia
public&#259; local&#259; în acordarea ajutoarelor. Opozi&#355;ia dore&#351;te ca administra&#355;iile locale s&#259;
dea cât mai pu&#355;in bani pentru serviciile sociale, dar s&#259; decid&#259; totul. De exemplu, cei din opozi&#355;ie
nu sunt de acord ca încadr&#259;rile în gradul de handicap, invaliditate &#351;i dependen&#355;&#259; s&#259; fie
f&#259;cute de Institutul Na&#355;ional de Evaluare a Dizabilit&#259;&#355;ii, subordonat Ministerului Muncii. Ei
prefer&#259; ca aceste atribu&#355;ii s&#259; r&#259;mân&#259; la comisiile locale. Explica&#355;ia, potrivit fostului
ministru Sebastian L&#259;z&#259;roiu, este simpl&#259;: administra&#355;iile locale au transformat ajutoarele sociale
într-o &bdquo;mit&#259; electoral&#259; cu borderou", adic&#259; le acord&#259; în schimbul voturilor celor
asista&#355;i.  
 F&#259;r&#259; ajutoare-mit&#259; Legea-cadru &#351;i reglement&#259;rile specifice viitoare ar trebui s&#259;
elimine mecanismele care fac posibil trocul electoral cu ajutoare sociale. De asemenea, primarii din
localit&#259;&#355;ile unde apar nereguli &#351;i fraude la acordarea ajutoarelor vor putea fi sanc&#355;iona&#355;i. 
 Abera&#355;iile actualului sistem de asisten&#355;&#259; social
 
 - Nimeni nu &#351;tie cu exactitate câte ajutoare prime&#351;te un beneficiar, deoarece exist&#259; unele
presta&#355;ii care se acord&#259; pe familie &#351;i altele care se dau pe persoan&#259;; unele vin de la centru, iar
altele sunt acordate de c&#259;tre prim&#259;rii. - În 2008, Unitatea Central&#259; de Audit Public Intern din Ministerul
de Finan&#355;e Publice a identificat 202 tipuri de ajutoare. - 40% din cei mai boga&#355;i români încasau la începutul
acestui an 7% din totalul fondurilor alocate pentru Venitul Minim Garantat (VMG) &#351;i 5 procente din totalul
ajutoarelor pentru c&#259;ldur&#259;, potrivit unei anchete realizate de Institutul Na&#355;ional de Statistic&#259;
(INS).
 - Haosul din sistem a f&#259;cut ca în timp s&#259; apar&#259; comunit&#259;&#355;i cu majoritatea locuitorilor
încadra&#355;i în diferite tipuri de handicap: sate de orbi, sate de persoane cu retard mintal etc. 
 - În vara aceasta, Ministerul Muncii a efectuat la Sibiu un control referitor la modul în care s-au ob&#355;inut certificate
de încadrare într-un tip de handicap. S-a ajuns la concluzia c&#259;, din 430 de persoane verificate, 283
ob&#355;inuser&#259; astfel de certificate în mod fraudulos, bucurându-se de complicitatea celor din comisia care face
aceste încadr&#259;ri. De altfel, pe lista ilegalilor s-au descoperit &#351;i medici implica&#355;i în procesul de eliberare
a certificatelor, fo&#351;ti directori din prim&#259;rie, consilieri locali &#351;i mai mul&#355;i oficiali care se bucurau,
gra&#355;ie certificatelor, de scutiri de impozite.  - Românii au reu&#351;it s&#259; exporte în Marea Britanie
mecanismele de fraudare a sistemului de asisten&#355;&#259; social&#259;. Cotidianul &bdquo;Daily Mail" a
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descoperit la &#354;&#259;nd&#259;rei, jude&#355;ul Ialomi&#355;a, o strad&#259; întreag&#259; unde rromii
î&#351;i construiser&#259; vile uria&#351;e din banii primi&#355;i ilegal de la serviciile sociale britanice. 
 
 7.994.000 de persoane primesc presta&#355;ii sociale de la Ministerul Muncii. Nu se &#351;tie câ&#355;i dintre
ace&#351;tia cumuleaz&#259; mai multe tipuri de ajutoare.
 
 1,8 milioane de români cu vârste cuprinse între 15 &#351;i 65 de ani tr&#259;iesc exclusiv din ajutoare. Sunt ap&#355;i
de munc&#259;, dar nu lucreaz&#259;.
 
 1,2 milioane de români tr&#259;iesc din venituri formate în propor&#355;ie egal&#259; din ajutoare &#351;i bani
câ&#351;tiga&#355;i prin munca proprie.
 
 2 miliarde de lei este suma cheltuit&#259; anul trecut de la buget pentru ajutoarele acordate ilegal sau nejustificat. 
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