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Către: Camera Deputaţilor - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială/Camera Deputaţilor - Comisia pentru buget, finanţe,
activitate bancară şi piaţă de capital

Ref: Proiectul de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele
recunoscute de lege, PLX 105-2013

Colegii Dvs. din Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de
capital vor vota cât de curând raportul final referitor la Proiectul de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. Prin aceasta scrisoare Organizatia pentru Copii si Adulti cu
Nevoi Speciale TREBUIE filiala Braila îşi exprima dezacordul privind aprobarea măsurilor prevazute de aceasta lege si vă atrage
atenţia asupra consecinţelor grave ce vor fi resimţite în comunităţile în care această subvenţie va fi sistată ca urmare a legii.

Prin avizarea favorabilă a acestui proiect de lege formaţiunea politică din care faceţi parte va contribui direct la:
-

Restricţionarea accesului direct la servicii sociale pentru cel puţin 12 000 de beneficiari actuali de servicii sociale
subvenţionate de la bugetul de stat (copii, vârstnici, persoane cu handicap, persoane in nevoie) care nu sunt din mediul
rural sau care nu vor beneficia de serviciile subvenţionate conform noii legi în primii 3 ani de funcţionare.

-

Creşterea semnificativă a cheltuielilor publice la furnizorii publici de servicii sociale. Organizaţiile neguvernamentale nu
pot prelua responsabilitatea statului în ceea ce priveşte finanţarea integrală a serviciilor oferite beneficiarilor deserviţi,
astfel miile de beneficiari actuali deserviţi de ONG-uri, se vor reîntoarce către serviciile publice şi asistarea lor va atrage
după sine cheltuieli semnificativ mai mari pentru bugetul de stat sau bugetele locale. Proiectul de lege îşi propune să
plaseze responsabilitatea finanţării serviciilor la nivelul autorităţilor locale fară a se baza pe un analiză de impact care să
demonstreze că autorităţile publice locale sunt pregătite sau dispun de fonduri pentru a acoperi serviciile de care au nevoie
cei peste 12 000 beneficiari actuali.

Începand cu luna Februarie 2013 împreună cu alte 250 de organizatii neguvernamentale la nivel naţional am susţinut modificarea
prezentei propuneri de lege şi am participat direct sau indirect la multiple demersuri realizate la nivel local sau naţional (întîlniri cu
reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, luari de poziţie în Comisiile de Specialitate
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor în care a fost discutată propunerea de lege, întâlniri la nivel local sau regional la care au
participat decidenţi politici), insă modificarile propuse nu se regăsesc între schimbările aduse proiectului de lege în Parlament. Mai

mult propunerea de a amâna cu 1 an (începând cu 2015) punerea in aplicare a prevederilor proiectului de lege propus nu a fost
dublată de măsuri la nivelul autorităţilor publice locale sau noi măsuri legislative astfel încât beneficiarii serviciilor sociale care nu
vor mai primi subventionare incepând cu 2015 să fie protejaţi în urma aplicarii acestei legi.

Capacitatea furnizorilor privaţi – organizaţii neguvernamentale de a oferi servicii sociale este evidenţiată de diversitatea și numărul
serviciilor acreditate în România- organizaţiile neguvernamentale reprezintă 49% din furnizorii acreditaţi de servicii sociale și
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aproape 50% (49,46%) din serviciile acreditate din România . Expertiza vastă din domeniu stă la baza propunerilor adresate de către
sectorul ne guvernamental Dvs., ca reprezentaţi ai cetăţenilor. În acest context ne aşteptăm ca proiectul de lege pe care îl veţi vota
să fie modificat astfel încât:


Să prevadă mecanisme obligatorii de alocare de fonduri în bugetele autorităţilor locale pentru subvenţii acordate
furnizorilor privaţi (instituirea unui procent minim raportat la bugetul autorităţii, instituirea unei linii dedicate
subvenţionării serviciilor sociale din judeţ în anexa care precizează destinaţia sumelor defalcate de la bugetul de stat pentru
bugetele consiliilor judeţene)



Să nu instituie o durată maximă pentru finanţarea unui serviciu al unui furnizor privat (eliminarea termenului de 3 ani din
proiectul de lege);



Să menţină accesul egal la servicii sociale a tuturor cetăţenilor Romaniei, prin eliminarea limitării finanţării prin subvenţie
numai în mediul rural;



Să permită furnizorilor privaţi o flexibilitate firească şi absolut necesară în găsirea de resurse suplimentare finanţării
serviciilor sociale, prin eliminarea restricţiei destinaţiei fondurilor din subvenţie exclusiv către personalul de specialitate.

Având în vedere amendamentele şi propunerile organizaţiilor neguvernamentale, vă solicităm susţinerea în cadrul formaţiunii
politice din care faceţi parte a unei dezbateri reale in jurul acestei legi şi completarea acesteia cu măsuri care să contrib uie la
revizuirea integrală a acestui proiect de lege. În calitatea Dumneavoastră de reprezentant ai cetăţenilor de toate categoriile din
Braila, ne bazăm pe sprijinul Dumneavoastră în susţinerea acestei cauze, în numele tuturor cetăţenilor dezavantajaţi, care
beneficiază de serviciile sociale oferite de către furnizorii privati non-profit.

Semneaza:
Ilie Teodora
Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE filiala Braila
Braila

Secretariatul Coalitiei organizatiilor care solicita revizuirea Legii Subventionarii este asigurat de catre Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC),
www.fdsc.ro, persoana de contact Diana Berceanu, diana.berceanu@fdsc.ro , telefon: 0213100177.
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