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CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Comisia pentru muncă şi
protecţie socială
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Comisia pentru muncă,
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socială

Nr.27/820/15.12.2010
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Nr.XXVII/387/15.12.2010

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011

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 2011, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 837 din 13
decembrie 2010, respectiv nr. L 794/2010.
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 15 decembrie 2010.
În

urma

dezbaterilor,

membrii

comisiilor

reunite

au

hotărât, cu majoritate de voturi (10 voturi împotrivă), avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
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În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente
care, supuse votului, au fost respinse. Amendamentele sunt
redate în anexa la prezentul aviz.

PREŞEDINTE,
Deputat
Victor Paul Dobre

PREŞEDINTE,
Deputat
Rodica Nassar

PREŞEDINTE,
Senator
Petru Başa

SECRETAR,
Deputat
Kerekes Karoly

SECRETAR,
Deputat
Ion Burnei

SECRETAR,
Senator
Alexandru Cordoş

Întocmit,
Expert parlamentar Decebal Stănescu
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu
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ANEXĂ
Amendamente respinse
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.
La art.2 se introduce un La art. 2, alin (6) se reformulează după cum
aliniat nou alin. (6)
urmează:
„(6) Salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată utilizat la fundamentarea
bugetului de stat pe anul 2011 este de 750 lei
lunar, pentru un program complet de lucru de
170 ore în medie pe lună”.
Autori:
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, Duşa
Mircea, Aura Vasile, Dan Mircea Popescu,
Solomon Adrian, Covaci Dorel, Chiriţă
Dumitru şi deputaţii Grupului PSD.
2.

Art. 4 litera a),
Anexa 4

Se propune modificarea la art. 4, lit.a) Anexa 4, poziţia 34, Judeţul Sibiu, astfel:
• Suma de 56.276 mii lei se majorează la
70.000 mii lei, 13.962 mii lei la 17.000
mii lei, 14.031 mii lei la 19.000 mii lei şi
8.781 mii lei la 10.000 mii lei.
Autor:
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD

Motivaţie,
Se stabileşte un nivel corect al salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată
actualizat cu inflaţia reală. Se protejează
puterea de cumpărare a salariaţilor cu salarii
foarte mici.

Salariul minim brut pe
ţară garantat în plată se
stabileşte prin hotărâre a
Guvernului.

Sursa de finanţare
Bugetul de stat pe anul 2011

Motivaţie.
Majorările sunt propuse pentru a asigura, la
nivelul Judeţului Sibiu, sumele necesare
defalcate din TVA pentru a finanţa cheltuielile
descentralizate pe anul 2011 (pentru protecţia
copiilor, persoanele cu handicap şi pentru
programul cornul şi laptele)

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

Sursa: Bugetul de stat, fondul de rezervă la
dispoziţia Primului-ministru
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Nr.
crt.
3.

Articolul din
lege/anexa/capitol/
Text amendament propus
subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
Capitolul I, secţiunea 2, art. 4, Acordarea sumei de 46.520.146 lei pentru
pct. a şi art. 5, alin.1, pct. a
finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi
a centrelor de asistenţă socială a persoanelor
cu handicap din judeţul Constanţa pe anul
2011, reprezentând:
a) 37.120.146 lei conform standardelor
minime de cost, din care:
- 21.809.627 lei pentru susţinerea
sistemului de protecţie a copilului,
- 15.310.519 lei pentru susţinerea
centrelor de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap.
b) 3.700.000 lei reprezentand drepturi
salariale ale aparatului propriu si ale
centrelor administrative neincluse in
standardele minime de cost
c) 900.000 lei reprezentând drepturi
neacordate pentru copii plasati la
asistenţi maternali profesionişti si
pentru beneficiarii din centrele
rezidentiale.
d) 4.800.000 lei reprezentând drepturi
salariale neachitate, aferente anului
2010.
Autor: deputat Matei Brătianu – PSD+PC

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Suma totala alocată prin proiectul Legii
bugetului de stat în vederea
finanţării
cheltuielilor descentralizate pentru judeţul
Constanţa, pe anul 2011, din sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată este de
61.481.000 lei, din care 32.002.000 lei alocată
pentru susţinerea sistemului de protecţie a
copilului şi a centrelor de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap, reprezintă doar
86,22% din suma rezultată ca urmare a
aplicării standardelor minime de cost.
Facem menţiunea
că în standardele
minime de cost nu sunt cuprinse cheltuielile de
personal ale aparatului propriu si ale Centrelor
administrative ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Constanţa (estimate la 3.700.000 lei)
reprezentand 11% din bugetul necesar pe
2011.
Suma de 900.000 lei reprezentând
drepturi neacordate pentru copii plasati la
asistenţi maternali profesionişti (120.000 lei)
si pentru beneficiarii din centrele rezidentiale
(780.000 lei) sunt drepturi stabilite conform
legislatiei in vigoare(alocatie de hrana,
echipament, cazrmament, igienico-sanitare)
neacordate datorita insuficientei fondurilor.
Suma de 4.800.000 lei, reprezentând
drepturi salariale neacordate personalului

Motivaţia respingerii
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

in cursul anului 2010 (prima anuala
aferenta anului 2009, prima de vacanta
pentru functionarii publici si diferenta de
28%
retinuta angajatilor in perioada
februarie- iunie 2010) se datorează
subfinanţării sistemulu de protecţie socială.
Faţă de cele prezentate mai sus, întrebăm
factorii responsabili care sunt cheltuielile la
care se poate renunţa pe parcursul anului 2011:
¾ la alocatia de hrana, al carui cuantum
este şi acum insuficient la nivelul
actual al preţurilor; dar dacă acestea
cresc conform previziunilor?
¾ la asigurarea condiţiilor minime de
viaţă pentru beneficiarii serviciilor
sociale (căldura, apă, electricitate)?
¾ la cheltuielile de personal, în condiţiile
în care facând o analiză a raportului
beneficiar-personal se constata că în
acest moment nu sunt atinse nici măcar
standardele minime?
Sursa de finantare:
TVA din bugetul de stat

4.

Art. 4, lit.b, Anexa 5

Se propune modificarea la Art 4, lit. b,
Anexa 5, poziţia 34, Judeţul Sibiu, astfel:

Motivaţie:
Majorările sunt propuse pentru a asigura, la

Sursa
de
finanţare
indicată
nu
poate
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Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
• Suma de 159158 mii lei se majorează la
170.000 mii lei;
• Suma de 139.547 mii lei se majorează la
150.000 mii lei;
• Suma de 15.664 mii lei se majorează la
18.000 mii lei.
Autor:
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD

5.

Art. 4, lit c, Anexa 6
Se propune modificarea la Art 4, lit. c,
Anexa 6, poziţia 34, Judeţul Sibiu, astfel:
• Se majorează suma de 11.355 mii lei la
20.000 mii lei;
Autor:
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD

6.

Art. 4 lit. d, Anexa 7

Se propune modificarea la Art 4, lit. d,
Anexa7, poziţia 34, Judeţul Sibiu, astfel:
• Suma de 32.181 mii lei se majorează
la 99.000 mii lei.
Autor:
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
nivelul Judeţului Sibiu, sumele necesare la
defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate pentru
învăţământul preuniversitar şi asistenţi pentru
persoane cu handicap pe anul 2011.

Motivaţia respingerii
suporta efortul financiar
propus în amendament.

Sursa de finanţare:
Bugetul de stat, fondul de rezervă la dispoziţia
Primului-ministru
Motivaţie.
Se propune majorarea sumelor defalcate din
TVA pentru drumurile judeţene şi comunale
pe anul 2011, având în vedere fundamentarea
corectă în funcţie de lungimea reală a
drumurilor judeţene şi comunale.
Sursa de finanţare:
Bugetul de stat, fondul de rezervă la dispoziţia
Primului-ministru
Motivaţie:
Se propune majorarea sumelor defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale la
99.000 mii lei , sumă fundamentată de Judeţul
Sibiu ca fiind reală şi în concordanţă cu
nevoile reale ale celor 64 localităţi din judeţ.

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

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

Sursa de finanţare:
Bugetul de stat, fondul de rezervă la dispoziţia
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Nr.
crt.
7.

Articolul din
lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Art. 5, alin (8), Anexa 8

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Se suplimentează la poziţia 34, Judeţul
Sibiu, din Anexa 8, astfel:
• Se majorează de la 544 posturi la 610
posturi finanţate pentru personalul
neclerical angajat în unităţile de cult pe
anul 2011.

Primului-ministru
Motivaţie:
Se majorează la 610 posturi finanţate pentru
personalul neclerical angajat în unităţile de
cult şi Mitropolia Ardealului pe anul 2011.
Este numărul necesar la nivelul Judeţului
Sibiu.

Autor:
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD

Sursa de finanţare:
Bugetul de stat, fondul de rezervă la dispoziţia
Primului-ministru

8.
Art.16

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Se elimină
Autori:
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, Duşa
Mircea, Aura Vasile, Dan Mircea Popescu,
Solomon Adrian, Covaci Dorel, Chiriţă D-tru
şi
deputaţii Grupului PSD.

Motivaţie.
Prin art. 16, art. 21. alin (3) şi (5) şi art. 25.
alin.(8) , se întâlnesc derogări de la prevederile
Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările ulterioare, act normativ care este
lege organică. Conform art.63 din Legea
24/2000, republicată, derogare se poate face
printr-un act normativ cel puţin la nivelul
reglementării de bază.
În concluzie nu este CONSTITUŢIONAL să
fie modificată o lege organică printr-o lege
ordinară
(Vezi şi Avizul Consiliului Legislativ nr.
1390/26.11.2010, la proiectul Legii bugetului
de stat pe anul 2011)

Motivaţia respingerii

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

Conform Deciziei Curţii
Constituţionale
nr.548/2008,
printr-o
lege ordinară se pot
modifica
dispoziţii
dintr-o lege organică,
dacă acestea nu conţin
norme de natura legii
organice.
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Nr.
crt.
9.

Articolul din
lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Art. 17

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Se reformulează:
„ Art. 17 – Sumele pentru proiectele de
comunicare, informare publică şi promovarea
intereselor românilor de peste hotare, precum
şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter
social sunt prevăzute în Anexa nr. 3/13/02a la
bugetul Secretariatului General al Guvernului,
iar modul de repartizare şi utilizare a acestora
se aprobă prin hotărâre a Guvernului cu avizul
obligatoriu al Consiliului Economic şi Social

Motivaţie.
Având în vedere caracterul social al
proiectelor se impune, la HGR, avizul
obligatoriu al Consiliului Economic Social.

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

Sursa de finanţare.
Bugetul de stat

Autori:
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, Duşa
Mircea, Aura Vasile, Dan Mircea Popescu,
Solomon Adrian, Covaci Dorel, Chiriţă D-tru
şi deputaţii Grupului PSD.
10.
Art. 21 alin.(3) şi (5)

Propunem eliminarea lor.

Art. 25 alin.(8)
Autori:
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, Duşa
Mircea, Aura Vasile, Dan Mircea Popescu,
Solomon Adrian, Covaci Dorel, Chiriţă D-tru
şi
deputaţii Grupului PSD.

Motivaţie.
Prin art. 16, art. 21. alin (3) şi (5) şi art. 25.
alin.(8) , se întâlnesc derogări de la prevederile
Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările ulterioare, act normativ care este
lege organică. Conform art.63 din Legea
24/2000, republicată, derogare se poate face
printr-un act normativ cel puţin la nivelul
reglementării de bază.
În concluzie nu este CONSTITUŢIONAL să
fie modificată o lege organică printr-o lege
ordinară
(Vezi şi Avizul Consiliului Legislativ nr.

Conform Deciziei Curţii
Constituţionale
nr.548/2008,
printr-o
lege ordinară se pot
modifica
dispoziţii
dintr-o lege organică,
dacă acestea nu conţin
norme de natura legii
organice.
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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

1390/26.11.2010, la proiectul Legii bugetului
de stat pe anul 2011)
11.

Art. 33

Modificare:
Art. 33 – În anul 2011, nivelul indemnizaţiei
sociale pentru pensionari, prevăzută în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009
privind instituirea pensiei sociale minime
garantată, aprobată prin Legea nr. 196/2009,
este de 400 lei.
Autori:
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, Duşa
Mircea, Aura Vasile, Dan Mircea Popescu,
Solomon Adrian, Covaci Dorel, Chiriţă D-tru
şi deputaţii Grupului PSD.

12.

Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001,
grupa 51, art. 01, alin 04
„Finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art.
01, alin 04 „Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap” se modifică după
cum urmează:
Se propune suplimentarea cu suma de

Motivaţie.
Se propune majorarea indemnizaţiei sociale
minime garantată de la 350 lei la 400 lei,
pentru a proteja social beneficiarii şi pentru a
creşte puterea de cumpărare a pensionarilor cu
pensii foarte mici.
S-a indexat nivelul acesteia cu inflaţia.

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

Sursa de finanţare.
Bugetul de stat

Măsura este de natură să reducă impactul
social negativ al măsurilor anticriză luate în
ultimii doi ani de către guvernul Boc, în
principal asupra persoanelor cu dizabilităţi,
prin readucerea cunatumului la nivelul anului
2010.

Din
verificarea
dosarelor s-a constatat
că un procent de peste
3%
s-au
acordat
fraudulos, ca urmare s-a
încetat
plata
către
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Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
handicap”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
91541 mii lei.
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor,
Deputat PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat
PNL Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban
Ludovic, Grupurile Parlamentare Reunite ale
PNL

13.

14.

Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001,
grupa 51, art. 01, alin 26
„Transferuri privind
contribuţia de asigurări de
sănătate pentru persoanele
aflate în concediu pentru
creşterea copilului”

Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001,
grupa 51, art. 01, alin 36
„Sprijin financiar la
constituirea familiei”

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art.
01, alin 26 „Transferuri privind contribuţia de
asigurări de sănătate pentru persoanele aflate
în concediu pentru creşterea copilului” se
modifică după cum urmează:
Se propune suplimentarea cu suma de 9725
mii lei.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

persoanele respective,
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei
suma
totală
Prezidenţiale
diminuându-se în mod
corespunzător.
Sursa
de
finanţare
indicată
nu
poate
suporta efortul financiar
propus în amendament.
Măsura este de natură să sprijine creşterea
Sursa
de
finanţare
natalităţii în România şi să asigure un climat
indicată
nu
poate
de securitate pentru mamă şi copil, prin
suporta efortul financiar
readucerea cunatumului la nivelul anului 2010. propus în amendament.
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului

Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor,
Deputat PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat
PNL Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban
Ludovic,
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art.
Măsura este de natură să reducă impactul
01, alin 36 „Sprijin financiar la constituirea
social negativ al măsurilor anticriză luate în
familiei” se modifică după cum urmează:
ultimii doi ani de către guvernul Boc, în
principal asupra tinerilor/familiilor cu copii,
Se propune suplimentarea cu suma de 53000
prin readucerea cunatumului la nivelul anului
mii lei.
2010.

Legea prin care se
acorda
sprijinul
financiar la constituirea
familiei a fost abrogată.
Ca atare, nu se poate
finanţa un drept care nu
mai este prevăzut legal.
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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

Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor, Prezidenţiale
Deputat PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat
PNL Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban
Ludovic
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL
15.

16.

Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001,
grupa 51, art. 01, alin 37
„Transferuri pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri”

Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001,
grupa 51, art. 01, alin 40
„Transferuri pentru acordarea
trusoului pentru nou-născuţi”

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art.
01, alin 37 „Transferuri pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri” se modifică
după cum urmează:

Măsura este de natură să protejeze persoanele
cu venituri mici, prin readucerea cuantumului
la nivelul anului 2010
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului

Numărul beneficiarilor
a scăzut cu aprox.50%,
ca atare diminuarea
sumelor faţă de anul
anterior
este
nejustificată.

Măsura este de natură să reducă impactul
social negativ al măsurilor anticriză luate în
ultimii doi ani de către guvernul Boc, în
principal asupra tinerilor/familiilor cu copii,
prin readucerea cunatumului la nivelul anului
2010.

Legea prin care se
acorda acest drept a fost
abrogată. Ca atare, nu se
poate finanţa un drept
care nu mai este
prevăzut legal.

Se propune suplimentarea cu suma de 213000
mii lei.
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor,
Deputat PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat
PNL Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban
Ludovic şi Grupurile Parlamentare Reunite ale
PNL
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art.
01, alin 40 „Transferuri pentru acordarea
trusoului pentru nou-născuţi” se modifică după
cum urmează:
Se propune suplimentarea cu suma de 26.500
mii lei.

Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei
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Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor,
Deputat PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat
PNL Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban
Ludovic, Grupurile Parlamentare Reunite ale
PNL

17.

18.

19.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Prezidenţiale

Anexa nr.3/20, Ministerul Se
propune
suplimentarea
bugetului Se solicită admiterea amendamentului pentru
Muncii, Familiei şi Protecţiei Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei continuarea lucrărilor la Centrul de îngrijiri
Sociale
Paleative „Sfântul Nectarie” din localitatea
Sociale, anexa 3/20 cu suma de 500.000 lei.
Cluj Napoca, judeţul Cluj
Iniţiator: Senator PSD Alexandru Cordoş
Sursa de finanţare:
- Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului;
- Bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale
Ministerul Muncii, Familiei şi Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru Investiţia este necesară pentru asigurarea unui
Protecţiei Sociale
investiţii suma de 2.500 mii lei pentru
adăpost pentru persoanele cu nevoi specifice
„Clădire-adăpost în Cartierul Bora”, către
în municipiul Slobozia, cartierul Bora.
Anexa nr.3/20 - Ministerul
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa.
Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale
Amendament propus de: Deputat Marian
Neacşu şi Grupul Parlamentar al Alianţei
PSD+PC.
Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale
Anexa nr.3/20 - Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru
investiţii suma de 1000 mii lei pentru „Centru
pentru recuperarea copiilor autişti Slobozia”,
către Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa.

Motivaţia respingerii

Investiţia este necesară pentru realizarea unui
centru pentru recuperarea copiilor autişti prin
transformarea unei centrale termice.
Obiectivul urmează a se realiza în colaborare
cu o organizaţie neguvernamentală din judeţul

Acest obiectiv va fi
finanţat din bugetul pe
anul 2012.

Nu există
finanţare.

sursă

de

Nu există
finanţare.

sursă

de
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Nr.
crt.

20.

Articolul din
lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Sociale

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

21.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Amendament propus de: Deputat Marian
Neacşu şi Grupul Parlamentar al Alianţei
PSD+PC.

Ialomiţa.

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru
investiţii suma de 1250 mii lei pentru „Club
persoane vârstnice Slobozia” către Municipiul
Slobozia, jud. Ialomiţa.

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

Amendament propus de: Deputat Marian
Neacşu şi Grupul Parlamentar al Alianţei
PSD+PC.
Anexa 3/20/02 – Ministerul Se propune suplimentarea sumei prevăzute Foarte mulţi copii sunt în grija bunicilor sau a
Muncii, Familiei şi Protecţiei pentru judeţul Botoşani pentru obiectivul rudelor, părinţii fiind plecaţi din ţară.
Sociale
“Centru de zi pentru copii aflaţi în risc de Solicitarea cetăţenilor.
abandon şi instituţionalizare şi consiliere
pentru părinţi şi persoane care au în îngrijire
Sursa de finanţare
copii aflaţi în risc de abandon şi
Bugetul Serviciului de Telecomunicaţii
instituţionalizare”,oraş Flămânzi, judeţul
Speciale
Botoşani, cu suma de 469 mii lei.

Motivaţia respingerii

Nu există
finanţare.

sursă

de

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

Iniţiator:
Senator Independent CÂMPANU Liviu
22.

Anexa 3/20/02 – Ministerul Se propune suplimentarea sumei prevăzute Foarte mulţi copii sunt în grija bunicilor sau a
Sursa
de
finanţare
Muncii, Familiei şi Protecţiei pentru judeţul Botoşani pentru obiectivul rudelor, părinţii fiind plecaţi din ţară.
Sociale
“Centru de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de
indicată
nu
poate
risc”, comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani, cu
suporta efortul financiar
Sursa de finanţare
propus în amendament.
suma de 800 mii lei.
Bugetul Serviciului de Telecomunicaţii

13

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

Speciale
Iniţiator:
Senator Independent CÂMPANU Liviu
23.

24.

25.

Anexa 3/20/02 – Ministerul Se propune suplimentarea sumei prevăzute Aproximativ 50 de copii sunt în grija bunicilor
Muncii, Familiei şi Protecţiei pentru judeţul Botoşani pentru obiectivul sau a rudelor, părinţii fiind plecaţi din ţară.
Sociale
„Centru de zi pentru copii”, comuna Cândeşti,
judeţul Botoşani, cu suma de 430 mii lei.
Sursa de finanţare
Bugetul Serviciului de Telecomunicaţii
Iniţiator:
Speciale
Senator Independent CÂMPANU Liviu

Anexa 3/20/02 – Ministerul Se propune suplimentarea sumei prevăzute Investiţie nouă.
Muncii, Familiei şi Protecţiei pentru judeţul Botoşani pentru obiectivul
Sociale
„Construire Centru de îngrijire copii”, satul
Suliţa, comuna Suliţa, judeţul Botoşani, cu
suma de 500 mii lei.
Sursa de finanţare
Bugetul Serviciului de Telecomunicaţii
Iniţiator:
Speciale
Senator Independent CÂMPANU Liviu
Anexa 3/20/02 – Ministerul Se propune suplimentarea sumei prevăzute Solicitarea cetăţenilor.
Muncii, Familiei şi Protecţiei pentru judeţul Călăraşi pentru obiectivul

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

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

Sursa

de

finanţare
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Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Sociale

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
„Extindere şi modernizare centru de zi pentru
persoane cu handicap”, oraşul Călăraşi,
judeţul Călăraşi, cu suma de 1242,5 mii lei.
Iniţiator:
Senator Grup parlamentar Mixt Vasile
Nedelcu

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Sursa de finanţare
Bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

Motivaţia respingerii
indicată
nu
poate
suporta efortul financiar
propus în amendament.

Întocmit,
Consilier parlamentar Georgeta Bratu
Expert parlamentar Decebal Stănescu
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu
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