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De la:  FederaŃia OrganizaŃiilor Ortodoxe Pro-vita din România 

AsociaŃia “AlianŃa Familiilor din România” 

AsociaŃia Familiilor Catolice "Vladimir Ghika" 

AsociaŃia Familia şi ViaŃa 

AlianŃa Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor - T.A.T.A.  

 
 
Cǎtre:  Parlamentul României - Senat 

În atenŃia:  D-nul senator Constantin Traian Igaş, Lider al Grupului 

parlamentar al PDL  

D-nul senator Ion Toma, Lider al Grupului parlamentar al AlianŃei 

politice dintre PSD şi PC 

D-nul senator Puiu Haşotti, Lider al Grupului parlamentar al PNL 

D-nul senator Béla Markó, Lider al Grupului parlamentar al UDMR 

 

Referitor la: SusŃinere PL nr. 408/2009 pentru modificarea Legii nr. 61/1993  

privind alocaŃia de stat pentru copii 

 

 

Bucureşti, 09 noiembrie 2009 

 

În numele unui grup de organizaŃii civice pro-familie, vă scriem pentru a vă comunica 

susŃinerea noastră faŃă de Propunerea legislativă [nr. 408/2009] pentru modificarea Legii 

nr. 61/1993 privind alocaŃia de stat pentru copii. Propunerea prevede majorarea alocaŃiei 

de stat pentru copii la 200 lei lunar. 

 

SusŃinerea noastră se bazează pe argumente de ordin juridic, pe semnalele de alarmă existente 

în raportul Comisiei PrezidenŃiale Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, pe 

necesitatea contracarării tot mai evidentei crize demografice din România, dar în primul rând 

vizează susŃinerea unui prim pas dintr-o strategie de eficientizare a politicilor sociale pe 

termen mediu şi lung. Propunem, de asemenea, o soluŃie pentru uşurarea efortului bugetar 

care ar rezulta din punerea în aplicare a Legii nr. 408/2009. 

 

1.  În ceea ce priveşte argumentele juridice, avem în vedere următoarele: 
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� articolul 47, alin. 1 din ConstituŃia României – „Statul este obligat să ia măsuri de 

dezvoltare economică şi de protecŃie socială, de natură să asigure cetăŃenilor un nivel 

de trai decent.”; 

� articolul 49, alin. 1 din ConstituŃia României – „Copiii şi tinerii se bucură de un 

regim special de protecŃie şi de asistenŃă în realizarea drepturilor lor.”; 

� articolul 3 din ConvenŃia cu privire la drepturile copilului ratificată de România 

prin Legea nr. 18/1990 din 27/09/1990 – „2. Statele părŃi se obligă să asigure 

copilului protecŃia şi îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstarii sale, […] şi 

în acest scop vor lua toate măsurile legislative şi administrative corespunzătoare.” 

� articolul 1 (2) din Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului – "AutorităŃile publice [...] sunt obligate să 

respecte, să promoveze şi să garanteze drepturile copilului stabilite prin ConstituŃie şi 

lege, în concordanŃă cu prevederile ConvenŃiei OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite cu privire 

la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, şi ale celorlalte 

acte internaŃionale în materie la care România este parte." 

 

2. Prima parte a raportului Comisiei PrezidenŃiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi 

Demografice – ”Riscuri şi inechităŃi sociale în România”, datat septembrie 2009, 

atenŃionează că: 

����  „AlocaŃiile pentru copii (...) au fost ignorate complet pentru anumite perioade 

(...), prin programe cel mai adesea ineficiente şi/sau nesustenabile. Ca o consecinŃă 

logică, ineficienŃa politicilor sociale a contribuit suplimentar la procesele de scădere a 

natalităŃii şi a ratei căsătoriilor”.  

���� „Reculul natalităŃii şi conservarea unui nivel scăzut al acesteia îşi vor arăta cu forŃă 

efectele economice negative în deceniile viitoare prin accentuarea procesului de 

îmbătrânire demografică şi deteriorarea raportului de dependenŃă economică.” În 

această idee Comisia prezidenŃială insistă pe „nevoia adoptării unor măsuri 

coerente care să vizeze diminuarea gradului de deteriorare a situaŃiei 

demografice”.  

���� Printre categoriile de populaŃie cele mai expuse riscului de sărăcie în România se 

află şi copiii. În 2007, „25% dintre copiii din grupa de vârstă de 0-15 ani trăiau, în 

gospodării sărace, cea mai înaltă rată de sărăcie în rândul copiilor, comparativ cu cea 

estimată în celelalte Ńări din Uniunea Europeană, cu excepŃia Italiei. SituaŃia este şi 
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mai gravă în cazul părinŃilor singuri (31%) şi în cel al gospodăriilor cu mai mulŃi copii 

în întreŃinere (40%).” 

���� „În general, copilul se află în centrul discursurilor publice şi instituŃionale dar, în 

acelaşi timp, la periferia practicilor dezvoltate de instituŃii. Acest proces poate fi 

identificat şi în ceea ce priveşte modul de alocare a resurselor financiare." În acest 

sens, una din propunerile Comisiei prezidenŃiale este de a muta "priorităŃile în 

distribuirea şi redistribuirea veniturilor pe familiile cu copii.” 

���� Comisia subliniază faptul că „pentru România, lucrul cel mai important este 

eliminarea decalajului general faŃă de ceea ce înseamnă standardele civilizaŃiei 

occidentale.”  

 

3. Este necesară luarea de măsuri urgente pentru prevenirea unui derapaj demografic 

profund. 

La 20 de ani de la RevoluŃie, realităŃile demografice sunt îngrijorătoare. România are o 

populaŃie aflată în al 20-lea an de scădere numerică, într-un accentuat proces de îmbătrânire 

demografică, cu toate consecinŃele sale demografice şi, mai ales, socio-economice.  

 

În contextul european, România se situează în plutonul codaş la rata natalităŃii şi a fertilităŃii 

totale. Cel mai important specialist român în demografie, prof. univ. dr. Vasile GheŃău, 

afirmă: „situaŃia demografică a României a atins un grad de complexitate şi de pericol atât de 

mare încât intervenŃia este singura alternativă care poate fi luată în considerare. 

Responsabilitatea clasei politice, a celor care răspund într-un fel sau altul de destinul Ńării, 

este enormă.” 

 

Declinul demografic, care se manifestă deja cu putere, ar putea fi stopat doar în a doua 

jumătate a acestui secol şi numai dacă natalitatea ar creşte rapid şi ferm. În acest sens, 

esenŃială este componenta stimulativă, economică, orientată spre copil, mamă, familia tânără. 

Un bun început pentru astfel de măsuri este majorarea, până la un nivel decent, a alocaŃiei de 

stat pentru copii. 

 

4. Surse de finanŃare 

Având în vedere că votul comisiei sesizată în fond - Comisia pentru muncă, familie şi 

protecŃie socială – este unul de respingere a Legii nr. 408/2009, din cauza efortului bugetar pe 

care-l presupune punerea în aplicare a legii, efort bugetar considerat "de nesuportat în această 
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perioadă de criză economică", propunem ca sursă de finanŃare suma de 0,784 miliarde lei 

care s-ar câştiga anual prin aplicarea din 2010 a Legii Şeitan privind legea unică a pensiilor şi 

suma de 0,5 miliarde lei care se poate obŃine prin restructurarea Ministerului Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi eficientizarea cheltuielilor administrative. 

 

În urma auditului realizat de către MMFPS cu sprijinul tehnic şi financiar al proiectului 

PHARE RO 0108.02 „ConstrucŃia instituŃională a serviciilor sociale în România”, s-a 

constatat că sistemul de prestaŃii şi servicii sociale implementat până la sfârşitul anului 2004 

prezintă unele disfuncŃionalităŃi neremediate până în prezent, dintre care se pot evidenŃia lipsa 

eficienŃei şi eficacităŃii în administrarea şi gestionarea prestaŃiilor sociale, precum şi existenŃa 

unui sistem fragmentar şi limitat de inspecŃie în domeniul social. 

 

Cum în punctul de vedere al Guvernului, referitor la Propunerea legislativă nr. 408/2009, se 

menŃionează că efortul financiar ar fi de 3,4 miliarde de lei, aceste surse de finanŃare, care 

însumează circa 1,2 miliarde de euro anual, ar acoperi parŃial efortul financiar cerut de 

majorarea alocaŃiei de stat pentru copii la 200 lei. 

 

łinând cont de cele expuse mai sus, vă cerem să votaŃi favorabil Legea nr. 408/2009, 

respectiv să respingeŃi raportul de respingere care urmează să fie supus spre dezbatere şi 

adoptare plenului Senatului. 

 

Cu deosebită consideraŃie, 

 

FederaŃia OrganizaŃiilor Ortodoxe Pro-vita din România 

Prin vicepreşedinte, dr. med. Christa Todea-Gross 

 

AsociaŃia AlianŃa Familiilor din România 

Prin director executiv, Bogdan Mateciuc 

 

AsociaŃia Familiilor Catolice "Vladimir Ghika" 

Prin preşedinte, Cornel BărbuŃ 

 

AsociaŃia Familia şi ViaŃa 

Prin director executiv, Maria Gherghel 
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AlianŃa Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor - T.A.T.A.  

Prin Preşedinte, Bogdan Drăghici 

 

 

Pentru conformitate 

Bogdan I. Stanciu, preşedinte, AsociaŃia Pro-vita Bucureşti 

 

 

 

Vă stăm la dispoziŃie la următoarele date de contact: 

Dl. Bogdan I. Stanciu, preşedinte, AsociaŃia Pro-vita Bucureşti,  

tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80, email provitabucuresti@yahoo.com 

Dl. Cornel BărbuŃ, preşedinte AsociaŃia Familiilor Catolice "Vladimir Ghika",  

tel. 0720 587 837, email cornel.barbut@familiacatolica.ro 

 


