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 În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul 

activităţilor 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 2014, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 

514/2013, respectiv nr. L 654/2013. 

Potrivit prevederilor art.59 din Regulamentul activităţilor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor 

reunite au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 

şedinţa din 22 noiembrie 2013. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi (26 de voturi pentru şi 6 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. Acestea se regăsesc în 

anexa la prezentul aviz. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Florin Iordache 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Rodica Nassar 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Liviu Marian Pop 
 
 
 
 
 

  

SECRETAR, 
Deputat 

Cristina Ancuţa Pocora 

SECRETAR, 
Deputat 

Lucreţia Roşca 

SECRETAR, 
Senator 

Andrei Liviu Volosevici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 

 



 

 
ANEXA 

 
În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse: 

 
 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexe/capitol/paragraf/ 

grupa/titlu/articol/aliniat 

Text amendament propus  
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia comisiei 
(numai pentru comisii) 

1. Art.42. – În anul 2014, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 
privind instituirea pensiei sociale 
minime garantate, aprobată de Legea 
nr. 196/2009, este de 350 lei. 
 

Art.42. – În anul 2014, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 
privind instituirea pensiei sociale 
minime garantate, aprobată de 
Legea nr. 196/2009, este de 375 lei. 
 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-DD 
 
 

Nivelul indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari nu a mai fost majorat din 
anul 2009. Creşterea cu cca. 7% a 
nivelului acestei indemnizaţii acoperă 
creşterea preţurilor de consum pe anii 
2011 şi 2012. Având în vedere că 
valoarea punctului de pensie a fost şi 
urmează a fi majorată cu procente 
corespunzătoare inflaţiei din aceşti ani, 
consider că este corect ca şi nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru pensionari 
să crească în mod corespunzător.  
De acestă prevedere ar urma 
beneficieze cca. 675 mii pensionari cu 
venituri foarte mici, efortul financiar 
anual fiind de cc. 200 milioane lei, 
parţial recuperat şi prin reducerea 
cheltuielilor la Bugetul asigurărilor 
sociale de stat.  
Sursa de finanţare: creşerea veniturilor 
bugetate printr-o mai bună colectare,  
creşterea ratei de absorbţie a fondurilor 
europene şi raţionalizarea utilizării 
fondului de rezervă 

Indemnizaţia socială 
minimă garantată se 
indexează prin Hotărâre 
de Guvern. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexe/capitol/paragraf/ 

grupa/titlu/articol/aliniat 

Text amendament propus  
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia comisiei 
(numai pentru comisii) 

2. Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.250 mii lei reprezentând realizarea 

investiţiei noi privind obiectivul:  
„Construire cămin bătrâni” în 

comuna Vulturu, Jud. Vrancea. 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 

Susţinerea  financiară din partea 
bugetului de stat este necesară datorită 

imposibilităţii autorităţilor locale de 
finalizare din fonduri proprii a unei 

investiţii necesară comunităţii locale. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Suplimentarea bugetului 
încalcă prevederile 
Legii nr. 500/2002 
privind finanţele 
publice, cu modificările 
şi completările 
ulterioare. 

3. Suma se introduce la Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, Anexa nr. 
3/20/01 , titlul Asigurări şi Asistenţă 
Socială 

Alocarea sumei de 500 de mii de lei 
pentru acordarea unui sprijin 
financiar cetăţenilor români ce se 
întorc în ţară ca urmare a tensiunilor 
din Siria. 
 
Autor: 
Deputat PC Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 

 

Cetăţenii români care se întorc în ţară 
ca urmare a conflictelor din Siria  nu 
sunt beneficiarii nici unei forme 
eficiente de protecţie.  Există situaţii în 
care aceşti cetăţeni nu mai deţin 
locuinţe şi proprietăţi în România, se 
confruntă cu o situaţie materială 
precară şi cu lipsa locurilor de muncă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
 
Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor, Anexa nr. 3 / 
55 / 01, TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL, TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL X ALTE 
CHELTUIELI, TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE. 
 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 3 / 53 / 
01, TITLUL I CHELTUIELI DE 

Suplimentarea bugetului 
încalcă prevederile 
Legii nr. 500/2002 
privind finanţele 
publice, cu modificările 
şi completările 
ulterioare. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexe/capitol/paragraf/ 

grupa/titlu/articol/aliniat 

Text amendament propus  
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia comisiei 
(numai pentru comisii) 

PERSONAL, TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE.  
 
Consiliul Concurenţei, Anexa nr. 3 / 08 
/ 01, TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL, TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
Fondul de rezervă al Guvernului. 

4. Anexa nr. 3 / 20 / 01  
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârsnice  
Capitolul 5000, Grupa 56 Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 
 

Majorarea cu suma de 130.000 mii 
lei pentru asigurarea implementării 
proiectelor finanţării din fonduri 
externe nerambursabile. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Alexandru Nazare, PDL de 
Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma prevăzută pentru 2014 la acest 
titlu este de aproximativ 3 ori mai mică 
decât cea realizată în 2012 (972.399 
mii lei). De asemenea, este cu 
aproximativ 30% mai mică şi decât cea 
preconizată a fi realizată în 2013 
(456.543 mii lei). În perioada 2013-
2015 trebuie asigurate resursele 
necesare plăţilor pentru proiectele 
contractate din Programul Operaţional 
Sectorial Resurse Umane. În lipsa 
fondurilor suficiente, se riscă 
dezangajarea fondurilor europene 
nerambursabile. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma reorganizării 
ANAF şi din majorarea de impozite şi 

Suplimentarea bugetului 
încalcă prevederile 
Legii nr. 500/2002 
privind finanţele 
publice, cu modificările 
şi completările 
ulterioare. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexe/capitol/paragraf/ 

grupa/titlu/articol/aliniat 

Text amendament propus  
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia comisiei 
(numai pentru comisii) 

taxe estimate de MFP la 5 miliarde de 
lei. 
 
 
 

5. Anexa nr. 3/20/01 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
Tilul 5000/grupa 57 Titlul IX 
Asistenţă socială  

Se suplimentează valoarea propusa 
pentru  anul 2013 la grupa 57 /titlul 
IX Asistenta sociala  cu suma de 
14.644 mii lei 
 
Autori:  
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Iulian Vladu 
Dep. PDL Roberta Anastase 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor  

Conform Convenţiei cu privire la 
Drepturile Copilului, orice fiinţă 
umană ce are vârsta sub 18 ani este 
considerată copil, iar drepturile 
copilului trebuie privite ca drepturi ale 
omului. 
 
Având în vedere că PDL are un proiect 
legislativ aflat în dezbatere 
parlamentară prin care cerem 
majorarea alocaţiei de stat pentru copii, 
astfel încât aceasta să fie în acord cu 
realităţile economice din prezent, 
având în vedere că nu şi-a modificat 
valoarea în ultimii ani şi, de asemenea, 
pentru a încuraja natalitatea, susţinem 
suplimetarea sumei prevăzuter deja în 
buget cu suma prevăzută în 
amendament.  
Atâta vreme cât Ministerul Muncii face 
rectificare bugetară negativă 
considerăm că există bani la nivelul 
Ministerului dar care sunt folosiţi în 
alte scopuri decât acolo unde chiar este 
nevoie de aceşti bani. 

Suplimentarea bugetului 
încalcă prevederile 
Legii nr. 500/2002 
privind finanţele 
publice, cu modificările 
şi completările 
ulterioare. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexe/capitol/paragraf/ 

grupa/titlu/articol/aliniat 

Text amendament propus  
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia comisiei 
(numai pentru comisii) 

 
Sursa de finanţare: Capitolul 5001, 
grupa 20 Titlul II - Bunuri şi serivciile  
care a  crescut considerabil în mod 
nejustificat  
 

6. Anexa nr. 3/20/02, 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
cap. 5001, grupa 51, 

art. 01, alin 37 „Transferuri pentru 
acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri 

 Se suplimentează bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, 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,  cu 
suma  de 45000 mii lei. 
 
Autori:  
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Iulian Vladu 
Dep. PDL Roberta Anastase 
Deputat  PDL, Bode Lucian Nicolae 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor  

„Ca urmare a creşterii preţurilor, de 
aproximativ 6% la gaze naturale şi la 
10 % la energia electrică, în perioada 
sezonului rece 2013-2014 cheltuielile 
cu încălzirea locuinţei vor fi mai 
ridicate decât în anul precedent.” – este 
chiar principala motivare pe care 
Guvernul o dă pentru Legea privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2013 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece.  
Având în vedere faptul că prin această 
OG s-a introdus şi ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei cu eneregie 
electrică , considerăm că suma alocată 
de actuala guvernare este foarte redusă, 
mult mai mică decât cea estimată la 
execuţia preliminară pe anul 2013. 
De aceea cerem suplimentarea acesteia 
cu suma prevăzută în amendament. 
 

Suplimentarea bugetului 
încalcă prevederile 
Legii nr. 500/2002 
privind finanţele 
publice, cu modificările 
şi completările 
ulterioare. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexe/capitol/paragraf/ 

grupa/titlu/articol/aliniat 

Text amendament propus  
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia comisiei 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: Capitolul 5001, 
grupa 20 Titlul II - Bunuri şi seriviciile  
care au  crescut considerabil în mod 
nejustificat  
 

7. Anexa 3/20/02 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 capitol 6801 grupa 20, 
titlu I bunuri si servicii 
art.10, Cercetare-dezvoltare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului, Anexa 3/20 capitol 
6801 grupa 20, 
titlu I bunuri si servicii 
art.10, Cercetare-dezvoltare, cu 
suma  de 25000 mii lei 

 
Autori:  
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Iulian Vladu 
Dep. PDL Roberta Anastase 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor  

Calitatea vieţii cetaţenilor şi 
îmbunătăţirea condiiţor de trai sunt 
obiective prioritare în orice ţară 
civilizată. Lipsa fondurilor destinate 
cercetării-dezvoltării duce la afectarea 
acestor deziderate.. 
De asemenea trebuie să ţinem seama 
că în subordinea Ministerului există 
două institute care ar trebui să fie 
folosite, nu să şomeze şi doar să toace 
bani. 
 

Sursa de finanţare: Capitolul 5001, 
grupa 20 Titlul II - Bunuri şi serivciile  
care a  crescut considerabil în mod 
nejustificat  
 

Suplimentarea bugetului 
încalcă prevederile 
Legii nr. 500/2002 
privind finanţele 
publice, cu modificările 
şi completările 
ulterioare. 

8. Anexa nr. 3/ 20 / 02  
cap. …, art. … 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, în vederea majorării 
alocaţiei de stat pentru creşterea 
copilului, până la vârsta de 18 ani, 
de la 42 lei la 200 lei. 

Asigurarea unui climat de o minimă 
decenţă, privind creşterea copilului, 
având în vedere alocaţiile practicate în 
celelalte state membre ale Uniunii 
Europene. 
 
În România, rata natalităţii este mai 

Suplimentarea bugetului 
încalcă prevederile 
Legii nr. 500/2002 
privind finanţele 
publice, cu modificările 
şi completările 
ulterioare. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexe/capitol/paragraf/ 

grupa/titlu/articol/aliniat 

Text amendament propus  
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia comisiei 
(numai pentru comisii) 

 
Autor: senator Alexandru Pereş 
Grupul Parlamentar al PDL  din 
Senatul României 
 

mică decât cea a mortalităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2014. 
 

9. Anexa 3/20 capitol 6801, grupa 51, 
titlu 01 art.04,  finanţarea  
drepturilor acordate  persoanelor  cu 
handicap 

Se suplimentează bugetul 
ministerului, Anexa 3/20 capitol 
6801, grupa 51, titlu 01art.04,  
finanţarea  drepturilor acordate  
persoanelor  cu handicap,  cu suma 
de 69697,75 mii lei 

 
Autori:  
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Iulian Vladu 
Dep. PDL Roberta Anastase 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 

Având în vedere realităţile social 
economice, coşul zilnic, creşterea 
preţurilor la utilităţi propunem 
creşterea bugetelor complementare 
pentru persoanele cu handicap grav 
de la 91 lei la 200 lei şi pentru 
persoanele cu handicap accentuat de 
la 68 lei buget complementar la 170 
lei buget complementar 
 
Sursa de finanţare: Capitolul 5001, 
grupa 20 Titlul II - Bunuri şi 
serivciile  care a  crescut considerabil 
în mod nejustificat  

Suplimentarea bugetului 
încalcă prevederile 
Legii nr. 500/2002 
privind finanţele 
publice, cu modificările 
şi completările 
ulterioare. 
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