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AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, Comisia pentru sănătate şi familie ale Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2010, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 

721 din 29 decembrie 2009, respectiv nr. L 708/2009. 

Potrivit prevederilor art.15 din Regulamentul şedinţelor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor reunite au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 6 ianuarie 2010. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa la 

prezentul aviz. 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Victor Paul Dobre 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Rodica Nassar 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Cristian Rădulescu 
 
 
 
 
 

  

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE  ADMISE 
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din lege/ 
anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
1 

 
Art.5 alin.(6) 
 
(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se face prin 
decizie a directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după consultarea 
consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu 
asistenţa tehnică de specialitate a 
inspectorului şcolar sau a direcţiei de muncă 
şi incluziune socială, după caz, în funcţie de 
numărul de beneficiari ai serviciilor 
respective. 

 
 
 
(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se face prin 
hotărâre, de  către  Consiliul judeţean, 
respectiv de Consiliul General al Capitalei, 
după consultarea primarilor, şi cu asistenţa 
tehnică de specialitate a inspectorului şcolar, a 
direcţiei de muncă şi incluziune socială sau a 
direcţiei generale a finanţelor publice 
judeţene, după caz, în funcţie de numărul de 
beneficiari ai serviciilor respective. 
 
Autor: Deputat PSD Ioan Cindrea 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pe comune, oraşe, 
municipii  sectoare şi municipiul Bucureşti, să 
se efectueze prin hotărâre de Consiliul 
judeţean pentru a se respecta principiul 
autonomiei teritoriale şi al descentralizării. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/ 
anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
 
2 

 
Anexa nr.3/20 
 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale  

 
Suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu suma de 500 
mii lei. 
 
Autor: senator PSD Alexandru Cordoş şi 
deputat PSD Cornel Itu 
 

 
Suma este necesară pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor la Centrul de îngrijiri 
„Sfântul Nectarie” din municipiul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului şi bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
 

 
3 

 
Anexa nr.3/20/02/57/01 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale  
 

 
Suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu suma de 300 
mii lei. 
 
Autor: senator PSD Alexandru Cordoş şi 
deputat PSD Cornel Itu 
 

 
Suma este necesară pentru funcţionarea 
adăpostului „Sfântul Daniel” din localitatea 
Turda, judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului şi bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
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Anexa nr.3/51/01 
Consiliul Economic şi Social 
 
Capitolul 5100 
Autorităţi publice şi acţiuni externe 
 
Coloana 3 – propuneri 2010 
 

 
Se propune majorarea sumei cu 337 mii lei, 
de la 2.723 mii lei la 3.060 mii lei. 
 
Autori: deputaţi PSD Ioan Cindrea, Adrian 
Solomon, Maria Eugenia Barna, Dorel 
Covaci, Ioan Damian, Marian Sârbu, Dan 
Mircea Popescu 
 
 

 
Pentru buna funcţionare a CES sunt necesari 
cel puţin 31 de salariaţi. Dintre aceştia 4 
ocupă funcţii de conducere cu indemnizaţiile 
aferente: director economic, director avizare, 
şef serviciu juridic, coordonator programe. 
Sumele de la Titlul BUNURI ŞI SERVICII 
reprezintă strictul necesar pentru desfăşurarea 
activităţii CES în condiţii optime.  
Studiile şi cercetările reprezintă una din 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/ 
anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 activităţile de bază ale CES, prevăzută în 
Legea nr.109/1997, fiind absolut necesară 
menţinerea sumei de 50 mii lei la acest articol. 
Suma propusă pentru deplasări externe se 
justifică în anul 2010 prin participarea la 
reuniunile internaţionale specifice pentru 
CES, participarea fiind obligatorie pentru 
preşedinte şi secretar general. Au fost luate în 
calcul doar întâlnirile obligatorii la care CES 
trebuie să participe.  
Deoarece în anul 2010 tarifele la prestările de 
servicii şi utilităţi vor creşte, este necesară 
menţinerea sumelor propuse de CES la aceste 
articole.  
De asemenea,  clădirea în care işi desfăşoară 
activitatea CES fiind foarte veche, necesită 
cheltuieli suplimentare de întreţinere. 
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Anexa nr.3/51/01 
Consiliul Economic şi Social 
 
Capitolul 5100 
 
Titlul 10 – Cheltuieli de personal  
 
Coloana 3 – propuneri 2010 
 

 
Se propune majorarea sumei cu 145 mii lei, 
de la 2.255 mii lei la 2.400 mii lei. 
 
Autori: deputaţi PSD Ioan Cindrea, Adrian 
Solomon, Maria Eugenia Barna, Dorel 
Covaci, Ioan Damian, Marian Sârbu, Dan 
Mircea Popescu 
 

 
Pentru buna funcţionare a CES sunt necesari 
cel puţin 31 de salariaţi. Dintre aceştia 4 
ocupă funcţii de conducere cu indemnizaţiile 
aferente: director economic, director avizare, 
şef serviciu juridic, coordonator programe. 
Sumele de la Titlul BUNURI ŞI SERVICII 
reprezintă strictul necesar pentru desfăşurarea 
activităţii CES în condiţii optime.  
Studiile şi cercetările reprezintă una din 
activităţile de bază ale CES, prevăzută în 
Legea nr.109/1997, fiind absolut necesară 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/ 
anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

menţinerea sumei de 50 mii lei la acest articol. 
Suma propusă pentru deplasări externe se 
justifică în anul 2010 prin participarea la 
reuniunile internaţionale specifice pentru 
CES, participarea fiind obligatorie pentru 
preşedinte şi secretar general. Au fost luate în 
calcul doar întâlnirile obligatorii la care CES 
trebuie să participe.  
Deoarece în anul 2010 tarifele la prestările de 
servicii şi utilităţi vor creşte, este necesară 
menţinerea sumelor propuse de CES la aceste 
articole.  
De asemenea,  clădirea în care işi desfăşoară 
activitatea CES fiind foarte veche, necesită 
cheltuieli suplimentare de întreţinere. 
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Anexa nr.3/51/01 
Consiliul Economic şi Social 
 
Capitolul 5100 
 
Titlul 20 – Bunuri şi servicii 
 
Coloana 3 – propuneri 2010 
 

 
Se propune majorarea sumei cu 192 mii lei, 
de la 461 mii lei la 653 mii lei. 
 
Autori: deputaţi PSD Ioan Cindrea, Adrian 
Solomon, Maria Eugenia Barna, Dorel 
Covaci, Ioan Damian, Marian Sârbu, Dan 
Mircea Popescu 
 

 
Pentru buna funcţionare a CES sunt necesari 
cel puţin 31 de salariaţi. Dintre aceştia 4 
ocupă funcţii de conducere cu indemnizaţiile 
aferente: director economic, director avizare, 
şef serviciu juridic, coordonator programe. 
Sumele de la Titlul BUNURI ŞI SERVICII 
reprezintă strictul necesar pentru desfăşurarea 
activităţii CES în condiţii optime.  
Studiile şi cercetările reprezintă una din 
activităţile de bază ale CES, prevăzută în 
Legea nr.109/1997, fiind absolut necesară 
menţinerea sumei de 50 mii lei la acest articol. 
Suma propusă pentru deplasări externe se 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/ 
anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

justifică în anul 2010 prin participarea la 
reuniunile internaţionale specifice pentru 
CES, participarea fiind obligatorie pentru 
preşedinte şi secretar general. Au fost luate în 
calcul doar întâlnirile obligatorii la care CES 
trebuie să participe.  
Deoarece în anul 2010 tarifele la prestările de 
servicii şi utilităţi vor creşte, este necesară 
menţinerea sumelor propuse de CES la aceste 
articole.  
De asemenea,  clădirea în care işi desfăşoară 
activitatea CES fiind foarte veche, necesită 
cheltuieli suplimentare de întreţinere. 
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Anexa nr. 3 / 24 / 01  
 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 
Capitolul 6800 – Asigurări şi asistenţă socială 
 
 

 
Se propune majorarea sumei de la 277.694 
mii lei la 517.872 mii lei. 
 
 
Autor: deputat Victor Paul Dobre, Grup 
parlamentar PNL 

 
Majorarea sumei este necesară pentru a 
acoperi cheltuielile care se decontează 
transportatorilor pentru călătoriile gratuite ori 
reduse ale pensionarilor. 
În anul 2009 au fost decontate doar 
cheltuielile pe 4 luni. 
Suma propusă este aceeaşi cu cea prevăzută în 
bugetul ministerului pentru anul 2008. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/ 
anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 
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Anexa nr. 4 
 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor, pe anul 2010, nr. crt. 16 
Dâmboviţa 
 
 

 
Se propune suplimentarea cu suma de 3.700 
mii lei. 
 
Autor: deputat PD-L Vladu Iulian 

 
Suplimentarea solicitată este necesară pentru 
centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu 
handicap Ţuicani Moreni întrucât au fost 
omişi de ANPH. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
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Anexa nr. 4  
 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor, pe anul 2010, nr. crt. 34 
Sibiu 
 

 
Se propune suplimentarea sumei defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor, pe anul 2010, la nr. crt. 34 
Sibiu, cu suma de 6.500 mii lei, de la 58.730 
mii lei la 65.230 mii lei, din care: 
• 3.500 mii lei pentru susţinerea sistemului 

de protecţie a  copilului ; 
• 3.000 mii lei pentru susţinerea centrelor 

de asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap 

                                                                            
Autori: deputaţi PSD Ioan Cindrea şi Silvestru 
Mircea Lup, senator PSD Viorel Arcaş şi 
deputat PD-L Raluca Turcan 
 
 
 
 

 
Suplimentarea solicitată este strict necesară 
pentru finanţarea protecţiei drepturilor 
copilului şi a centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap din Judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 5001.50.01 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/ 
anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 
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Anexa nr. 6, poz. 34 
 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 
2010. 

 
Suplimentarea sumei defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale pe anul 2010, cu 5.500 mii lei, de 
la 11.431 mii lei la 16.931 mii lei. 
 
Autori: Deputaţi PSD Ioan Cindrea şi 
Silvestru Mircea Lup 
 

 
Suplimentarea solicitată este  necesară pentru 
asigurarea unui program minim de lucrări 
pentru întreţinere şi reparaţii de drumuri şi 
poduri judeţene şi comunale, în vederea 
asigurării siguranţei circulaţiei în Judeţul 
Sibiu. 
 

 
11 

 
Anexa nr. 7, poz. 34 
 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010. 

 
Suplimentarea sumei defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, cu 5.500 mii 
lei, de la 31.432 mii lei la 36.932 mii lei. 
 
Autor: Deputat PSD Ioan Cindrea 
 

 
Suplimentarea sumei este necesară pentru 
susţinerea cofinanţării proiectelor de 
dezvoltare locală ale unităţilor administrativ-
teritoriale din Judeţul Sibiu 
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AMENDAMENTE  RESPINSE 
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol 

/paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

 
1 

 
Anexa nr. 3/20/02/57/01 
 
Ministerul, Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale 

 
Se propune suplimentarea cu suma de 500 
mii lei. 
 
Autori: senator Mihăilescu Petru Şerban, 
deputaţi Nicolae Bănicioiu şi Robert 
Negoiţă 
 

 
Suma este necesară pentru cheltuielile 
legate cu funcţionarea Centrului 
rezidenţial pentru persoane vârstnice 
dependente – comuna Talpa, jude- 
Teleorman. 
 

 
Nu există sursă de 
finanţare. 

 
2 

 
Anexa nr. 3/20/02, Ministerul, 
Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale 

 
Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale, anexa 3/20/02, cu suma de 
3.200.000 lei pentru extinderea Casei 
Judetene de Pensii Sălaj, din Municipiul 
Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Autor: Deputat PD-L Bode Lucian 
 

 
Se solicită admiterea amendamentului 
pentru  eliminarea blocajului in ce 
priveste spatiile de arhiva, asigurarea 
conditiilor pentru functionarea cabinetelor 
medicale din cadrul Serviciului de 
Expertiza, asigurarea unor conditii bune 
pentru activitate de relatii cu publicul 
precum si clauzele contractual impuse de 
catre Primaria Municipiului Zalau; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
 

 
Sursa de finanţare 
indicată nu poate 
suporta efortul financiar 
propus în amendament. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol 

/paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

 
 

 
3 

 
Anexa nr. 3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 3/20/02,  cu suma de 40.000 
RON pentru  lucrări de reparaţii şi 
dotarea Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă pentru Persoane Vârstnice 
„Casa Max” din str. Vasile Goldiş nr.1, 
sector 3, Bucureşti. 
 
Autor: deputat PD-L Dan Radu Zătreanu 
 

 
Se solicită admiterea amendamentului 
pentru procurarea de elevatoare transport 
bolnavi şi înlocuirea pardoselilor 
degradate.  
  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 
Sursa de finanţare 
indicată nu poate 
suporta efortul financiar 
propus în amendament. 

 
4 

 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20 - Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

 
Se repartizează în cadrul sumei alocate 
pentru investiţii  suma de 2.325 mii lei 
pentru „Clădire adăpost în Cartierul 
Bora”, către Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autor: Deputat PSD Marian Neacşu 
 

 
Investiţia este necesară pentru asigurarea 
unui adăpost pentru persoanele cu nevoi 
specifice în cartierul Bora din municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
 

 
Nu există sursă de 
finanţare. 

 
5 

 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20 - Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

 
Se repartizează în cadrul sumei alocate 
pentru investiţii suma de 940 mii lei 
pentru „Centru pentru recuperarea copiilor 
autişti Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 

 
Investiţia este necesară pentru realizarea 
unui centru pentru recuperarea copiilor 
autişti prin transformarea unei centrale 
termice. 
Obiectivul va fi realizat în colaborare cu o 
organizaţie nonguvernamentală din 

 
Nu există sursă de 
finanţare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol 

/paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Autor: Deputat PSD Marian Neacşu 
 

judeţul Ialomiţa 

 
6 

 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20 - Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

 
Se repartizează în cadrul sumei alocate 
pentru investiţii suma de 940 mii lei 
pentru „Club persoane vârstnice Slobozia” 
către Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autor: Deputat PSD Marian Neacşu 
 

 
Investiţie necesară pentru realizarea unui 
club pentru persoanele vârstnice, care să 
asigure spaţiul necesar pentru derularea 
unor acţiuni specifice persoanelor de 
vârsta a treia. 
 

 
Nu există sursă de 
finanţare. 

 
7 

 
Anexa 3/20/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale la Cap. 5001, Grupa 71, Titlul II – 
ACTIVE NEFINANCIARE, Art. 01, 
Alin. 01 – Construcţii, cu suma de 
2.500.000 lei. 
 
Autor: Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 
 

 
Fondurile sunt destinate lucrărilor de 
construcţie a centrului social din comuna 
Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Sursa de finanţare 
indicată nu poate 
suporta efortul financiar 
propus în amendament. 

 
8 

 
Anexa 3/20/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale la Cap. 5001, Grupa 71, Titlul II – 
ACTIVE NEFINANCIARE, Art. 01, 
Alin. 01 – Construcţii, cu suma de 
400.000 lei. 
 
Autor: Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 

 
Fondurile sunt destinate lucrărilor de 
construcţie a centrului social de zi din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Sursa de finanţare 
indicată nu poate 
suporta efortul financiar 
propus în amendament. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol 

/paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Zgonea 
 

 
9 

 
Anexa 3/20/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale la Cap. 5001, Grupa 71, Titlul II – 
ACTIVE NEFINANCIARE, Art. 01, 
Alin. 01 – Construcţii, cu suma de 
150.000 lei. 
 
Autor: Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 
 

 
Fondurile sunt destinate lucrărilor de 
construcţie a centrului social pentru 
îngrijirea copilului din comuna Sadova, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Sursa de finanţare 
indicată nu poate 
suporta efortul financiar 
propus în amendament. 
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Anexa 3/20/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale la Cap. 5001, Grupa 71, Titlul II – 
ACTIVE NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor fixe, 
cu suma de 100.000 lei. 
 
Autor: Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondurile sunt destinate lucrărilor de 
reabilitare a căminului de bătrâni din 
comuna Gângiova, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Sursa de finanţare 
indicată nu poate 
suporta efortul financiar 
propus în amendament. 
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Anexa nr.3/20/02 
Cap.6801 
Titlu 71 
Art.01 
Alin.01 
 

 
Majorarea sumei cu 3.000 mii lei. 
 
Autori: senator PSD+PC Doina Silistru şi 
deputat PSD-PC Victor Cristea 
 

 
Suma este necesară pentru construcţia a 
două creşe în municipiul Vaslui. 
Privatizarea unităţilor economice a dus la 
disponibilizarea a 16.000 de salariaţi şi 
desfiinţarea grădiniţelor şi creşelor ce 
funcţionau pe lângă acestea. 
Situaţia economică este precară, 
natalitatea ridicată şi se impune asigurarea 
educaţiei timpurii, conform Legii 
educaţiei. În aceste condiţii are loc şi 
socializarea copiilor. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
 

 
Sursa de finanţare 
indicată nu poate 
suporta efortul financiar 
propus în amendament. 
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