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AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
 
 

 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 2015, trimis comisiilor cu adresele  

nr. PLx 572/2014, respectiv nr. L 743/2014. 

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 16 decembrie 2014. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite 

au hotărât, cu majoritate de voturi (25 de voturi pentru,  10 

voturi împotrivă şi - abţineri), avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 
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În cursul dezbaterilor au fost discutate amendamentele 

formulate şi depuse la comisii, care, supuse votului, au fost 

respinse. Acestea se regăsesc în anexa la prezentul aviz. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Florin Iordache 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Rodica Nassar 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Augustin Constantin Mitu
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Expert parlamentar Camelia Revenco 
 



 

ANEXA 
 

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost 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 
(numai pt. comisii) 

1.  
Anexa nr. 3/20/01 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 
Titlul 5000 
 
Grupa 57  
 
Titlul IX Asistenţă socială 

 
Se suplimentează valoarea propusă 
pentru  anul 2015 la grupa 57 /titlul 
IX Asistență socială  cu suma de 
1.817.400 mii lei pentru mărirea 
alocației de stat pentru copii. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Sanda-Maria Ardeleanu, deputat 
PDL 
Ioan Balan, deputat PDL 
Gheorghe Flutur, senator PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat 
PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

 
Conform Convenţiei cu privire la 
Drepturile Copilului, orice fiinţă 
umană cu vârsta sub 18 ani este 
considerată copil, iar drepturile 
copilului trebuie privite ca drepturi 
ale omului. 
Susținem 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. Măsura este propusă pentru a 
încuraja natalitatea. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă de la Capitolul 
5600, Transferuri cu caracter 
general între diferite nivele ale 
administrației, Grupa 01 cheltuieli 
curente. 
 

 
Pentru cheltuielile bugetare 
suplimentare, în concordanță cu 
Legea nr.69/2010 a responsabilității 
fiscal-bugetare, este necesar să 
existe un cadru normativ care să 
asigure predictibilitatea politicii 
fiscal bugetare pe termen mediu, în 
scopul menţinerii stabilităţii 
macroeconomice, precum și 
menţinerea datoriei publice la un 
nivel sustenabil pe termen mediu şi 
lung. 
Amendamentul propune o posibilă 
majorare a alocației de stat pentru 
copii în medie cu aproximativ 40 
lei/copil pentru cei aproximativ 3,7 
milioane copii. În absența actului 
normativ care reglementează 
majorarea alocației de stat pentru 
copii, introducerea unor cheltuieli 
suplimentare nu poate fi susținută. 
 

2.     
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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 
(numai pt. comisii) 

Anexa nr. 3/20/01 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 
Titlul 6800 Asigurări și asistență 
socială 
Grupa 57  
Titlul IX Asistență socială 
 

Se suplimentează valoarea propusă 
pentru  anul cu suma de 480.000 
mii lei pentru acordarea de cupoane 
sociale în scop educațional. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Raluca Turcan, deputat PDL 
Tinel Gheorghe, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat 
PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Legea educației, adoptată la 
începutul anului 2011, prevede, 
printre altele, că statul trebuie să 
asigure finanțarea de bază pentru 
toți preșcolarii și toți elevii din 
învățământul general obligatoriu de 
stat, particular și confesional 
acreditat, în limitele costului 
standard per elev/preșcolar.
Aceeași lege stabilește că statul 
sprijină educația timpurie, ca parte 
componentă a învățării pe tot 
parcursul vieții, prin acordarea unor 
cupoane sociale în scop educațional, 
în funcție de veniturile familiei, din 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii. Educația 
antepreșcolară se organizează în 
creșe și, după caz, în grădinițe și în 
centre de zi. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă de la Capitolul 
5600, Transferuri cu character 
general între diferite nivele ale 
administrației, grupa 01 cheltuieli 
curente. 
 

Termenul de aplicare a prevederilor 
art.27 alin.(6) din Legea educației 
naționale nr.1/2011 s-a propus 
pentru prorogare. Ordonanța de 
urgență a Guvernului a fost aprobată 
în ședința Guvernului din data de 12 
decembrie 2014. 
Totodată, specificăm faptul că în 
baza estimărilor făcute, pentru cei 
aproximativ 272.000 copii ce vor 
beneficia de cupoane a căror valoare 
ar trebui să acopere cel putin 
alocatia zilnica de hrană de 12 lei, 
nivel prevăzut de HG nr.904/2014, 
efortul bugetar ar fi de cca. 760.000 
mii lei. 

3.  
Anexa nr. 3/20/01 

 
Alocarea sumei de 450 mii de lei 

 
Cetăţenilor români care se întorc pe 

 
Potrivit Legii nr.69/2010 a 
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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 
(numai pt. comisii) 

 
Capitolul 6800 
 
Grupa/Titlu 57 
 
Titlul  IX Asistenta Sociala 

pentru acordarea unui sprijin 
financiar cetăţenilor români care se 
întorc în România din zonele de 
conflict (Siria, Fâşia Gaza) 
 
Iniţiator: 
Deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi - 
Grup Parlamentar PNL 

teritoriul României din zonele de 
conflict nu li se aplică forme 
speciale de protecţie. Există situaţii 
în care aceşti cetăţeni nu au resurse 
financiare suficiente şi se confruntă 
cu lipsa locurilor de muncă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
20 Titlul II Bunuri si servicii, 
Grupa/Titlu 51 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 
3/53/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 
01 Cheltuieli curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal, Anexa nr. 
3/50/01  Capitolul 5000, Grupa/Titlu 
01 Cheltuieli curente 
 
Consiliul Economic si Social, Anexa 
nr. 3/51/02, Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

responsabilității fiscal-bugetare este 
necesară fundamentarea 
propunerilor privind cheltuielile 
bugetare. În plus, nu există un cadru 
legal care să reglementeze acordarea 
acestui tip de sprijin. 
Orice persoană, cetățean român sau 
străin cu domiciliul sau reședința pe 
teritoriul României poate beneficia 
de măsurile de asistență socială 
reglementate: venit minim garantat, 
alocații familiale, ajutoare pentru 
încălzire etc. 
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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 
(numai pt. comisii) 

Autoritatea Electorală Permanentă, 
Anexa nr. 3/48/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
Consiliul National de Soluţionare a 
Contestatiilor, Anexa 3/52/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
 

4.  
Anexa nr. 3/20/01 
 
Capitolul 6800 
 
Grupa/Titlu 57 
 
Titlul  IX Asistenta Sociala 

 
Alocarea sumei de 500 mii de lei  
pentru instituirea unei alocaţii 
speciale pentru copiii militarilor din 
teatrele de operaţiuni. 
 
Iniţiator: 
Deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi - 
Grup Parlamentar PNL 

 
Graţie muncii, curajului şi 
patriotismului militarilor români din 
teatrele de operaţiuni România este 
un partener solid NATO şi UE. 
Având în vedere că exercitarea 
atribuţiilor de serviciu  implică 
riscuri deosebite, sunt necesare noi 
măsuri care să compenseze pericolul 
la care sunt expuşi militarii români. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
20 Titlul II Bunuri si servicii, 
Grupa/Titlu 51 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Autoritatea pentru Administrarea 

 
Drepturile personalului armatei 
participant la acţiuni militare şi ale  
urmaşilor celui decedat sunt 
reglementate prin OUG nr.82/2006, 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Acordarea unor facilităţi pentru 
această categorie nu are temei legal, 
însă MAN şi MFP se pot pronunţa 
asupra oportunităţii acordării unei 
astfel de alocaţii. 
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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 
(numai pt. comisii) 

Activelor Statului, Anexa nr. 
3/53/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 
01 Cheltuieli curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal, Anexa nr. 
3/50/01  Capitolul 5000, Grupa/Titlu 
01 Cheltuieli curente 
Consiliul Economic si Social, Anexa 
nr. 3/51/02, Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
Autoritatea Electorală Permanentă, 
Anexa nr. 3/48/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
Consiliul National de Soluţionare a 
Contestatiilor, Anexa 3/52/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
 

5.  
Anexa nr.3/20/01 
 
Cap.6801 
 
Grupa 51 

 
Suplimentarea bugetului cu suma de 
34.700 lei  pentru amenajarea a două 
toalete (una la Centrul de zi şi una la 
Centrul de tip rezidenţial) din cadrul 
Complexului de Servicii pentru 
Copii cu Handicap Trivale-Piteşti, 
judeţul Arges. 
 
Autor: 
Constantin Daniel – Deputat PC-

 
Amenajarea a două toalete având 
dotările necesare pentru a răspunde 
nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Potrivit prevederilor HG 
nr.973/2012 privind aprobarea 
procedurii de acordare a sumelor din 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, pentru finanţarea 
unor cheltuieli de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru centrele de 
zi şi rezidenţiale, aceste centre, 
înfiinţate în condiţiile legii, pot 
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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 
(numai pt. comisii) 

PLR primi finanţare în vederea acoperirii 
unor cheltuieli cu lucrările de 
construcţii, reparaţii, amenajări şi 
modernizări. Aceste finanțări  nu 
sunt cu destinație specială prevăzute 
în bugetul MMFPSPV si se aprobă 
doar după ce se realizează evaluarea 
proiectelor conform metodologiei 
aprobate prin Ordinul nr.2765/2012. 
 

6.  
Anexa nr.3/20/01 
 
Cap.6801 
 
Grupa 51 

 
Suplimentarea bugetului cu suma de 
110.000 lei pentru amenajarea şi 
amplasarea unui lift în cadrul 
Complexului de Servicii pentru 
Copii cu Handicap Trivale-Piteşti, 
judeţul Argeş. 
 
Autor: 
Constantin Daniel – Deputat PC-
PLR 
 
 
 

 
Asigurarea accesului persoanelor 
(copiilor) cu dizabilităţi de la parter 
la etaj, în cadrul Complexului de 
Servicii pentru Copii cu Handicap 
Trivale-Piteşti, jud. Argeş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

 
Potrivit prevederilor HG 
nr.973/2012 privind aprobarea 
procedurii de acordare a sumelor din 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, pentru finanţarea 
unor cheltuieli de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru centrele de 
zi şi rezidenţiale, aceste centre, 
înfiinţate în condiţiile legii, pot 
primi finanţare în vederea acoperirii 
unor cheltuieli cu lucrările de 
construcţii, reparaţii, amenajări şi 
modernizări. Aceste finanțări  nu 
sunt cu destinație specială prevăzute 
în bugetul MMFPSPV si se aprobă 
doar după ce se realizează evaluarea 
proiectelor conform metodologiei 
aprobate prin Ordinul nr.2765/2012. 
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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 
(numai pt. comisii) 

 
7.  

Anexa nr. 3/20/02 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 
Capitolul 5001  
Grupa 51  
Alin 37 Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței 
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 40.000 mii 
lei. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Lucian Nicolae Bode, deputat PDL 
Cristina Pocora, deputat PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

 
Suma permite finanțarea la un 
segment foarte mic de cetățeni ce au 
nevoie de acesta. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare suma de la Capitolul 
5600, Transferuri cu character 
general între diferite nivele ale 
administrației, grupa 01 cheltuieli 
curente  

 
Sumele din proiectul de buget 
acoperă necesarul pentru plata 
ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinței cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri, fundamentat 
pe numărul de beneficiari estimat și 
cuantumul ajutorului reglementat. 

8.  
Anexa nr. 3/20/02 

 
Se suplimentează bugetul 

 
Pentru anul 2015 se propune mărirea 

 
Anul acesta, prin HG nr.1088/2014, 
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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 
(numai pt. comisii) 

 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 
Capitolul 5001,  
grupa 51  
alin 37 Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței 
cu lemne, cărbuni, combustibili  
petrolieri 
 

Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice cu suma de 82.706 mii lei 
pentru acoperirea unei părţi din 
costul chiriei, energiei electrice şi 
energiei termice pentru nevoi 
casnice, cuvenit veteranilor de 
război și văduvelor de război, 
precum şi accidentaţilor de război în 
afara serviciului ordonat. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat 
PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

de la 265 la 300 de lei a ajutorului 
anual pentru acoperirea unei părţi 
din costul chiriei, energiei electrice 
şi energiei termice pentru nevoi 
casnice, cuvenit veteranilor de 
război și văduvelor de război, 
precum şi accidentaţilor de război în 
afara serviciului ordonat. 
De el vor beneficia 22.974 de 
persoane. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare sume de la Cap. 5001. 
Cheltuieli bugetul de stat, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între unități 
ale administrației publice 

ajutorul anual a fost stabilit la 300 
lei. De acest ajutor vor beneficia 
aproximativ 29.936 persoane, suma 
necesară fiind de 6,9 milioane lei 
(6.900 mii lei), ținând cont și de 
beneficiarii din sistemul MapN (631 
persoane), MAI (593 persoane) și 
SRI (1 persoană). 
Ajutorul va fi majorat și în anul 
2015, potrivit prevederilor art.16 
lit.g) şi ale art.18 din Legea 
nr.44/1994. 

9.  
Anexa nr. 3/20/02 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

 
Asistența vie prin câini ghizi pentru 
persoanele nevăzătoare din România 
este un proiect care în anul 2014 am 

 
În conformitate cu Convenţia ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi şi cu prevederile Legii 
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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 
(numai pt. comisii) 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 
Capitolul 5001 
  
grupa 51  
 
alin 54 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale destinate 
finanțării unor programe de interes 
național 
 

Vârstnice cu suma de 270 mii lei 
pentru Programul de Interes 
Național privind dezvoltarea de 
servicii de asistenţă vie şi alte forme 
sau servicii de asistenţă adecvată a 
handicapului. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

reușit să-l introduc printre 
Programele de Interes Național, dar 
care pentru a funcționa are nevoie de 
finanțare. 
Am reușit la Arad ca o familie 
formată din persoane cu deficiență 
de vedere să beneficieze de ajutorul 
unui câine ghid și cred cu tărie că 
acest program trebuie extins la 
nivelul întregii țări și finanțat pe 
măsură. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare suma de la Capitolul 6500 
subcapitolul 01 Partea a III-a 
Cheltuieli social culturale 
 
 
 
 
 
 
 

nr.448/2006, MMFPSPV are în 
vedere promovarea şi dezvoltarea 
serviciilor de asistenţă vie şi alte 
forme sau servicii de asistenţă 
adecvată handicapului.  
Însa, în prezent, urmare unei analize 
privind numărul de cereri şi 
organizaţii ONG-uri care acordă 
astfel de servicii, s-a constatat că 
existenţa unui număr redus de cereri 
ale persoanelor cu dizabilităţi  
vizuale pentru acordarea de servicii 
de asistenţă vie şi a unui singur 
ONG care acordă astfel de servicii, 
care ar putea fi singurul solicitant 
eligibil, poate conduce la lipsa unei 
concurenţe cu alocarea unei sume 
mult prea mare raportată la numărul 
de cereri. În situaţia dată, suma 
alocată unui astfel de PIN ar putea fi 
blocată, fapt ce ar putea priva 
persoanele cu dizabilităţi de alte 
servicii acordate în cadrul unui PIN. 
 

10.  
Anexa nr. 3/20/02 
 
Capitol 5001 
Grupa/Titlu 51 
Titlul VI Transferuri între unităti 

 
Propun alocarea a  1.200 mii RON 
pentru Centrul rezidenţial pentru 
persoanele vârstnice de la Bârlad, 
judeţul Vaslui. 
 

 
- nu există un astfel de centru în 
Bârlad; 
- populaţia îmbătrâneşte şi cererile 
sunt mari; 
- construcţia este începută de peste 

 
Imobilul a beneficiat de finanțare 
din bugetul MMFPSPV, în baza 
programului instituit prin OUG 
nr.118/1999, în prezent abrogată. 
Finanțarea a fost sistată întrucât 

 
11 



Nr. 
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ale administraţiei publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 32 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor pentru 
instituţii publice de asistenţă socială 
şi unităţi de asistenţă medico-sociale 
 

Autori: 
Deputat Tudor Ciuhodaru, Grup PP-
DD 
 

 

opt ani; 
- obiectivul se degradează; 
- am propus aceeaşi sumă pe care a 
cerut-o deputatul USL în urmă cu un 
an. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Muncii.  
 

situația imobilului este incertă, cele 
două părți fiind în litigiu pentru 
recuperarea sumelor investite.  
În situația clarificării statutului 
căminului, se poate depune proiect 
pentru finanțare în baza HG nr. 
973/2012. 
Obiectivul a primit finanțare de la 
MMFPSPV în sumă de 2,4 milioane 
lei. 
 

11.  
Anexa nr. 3/20/02  
Capitol 51 
Articol 02 
Alineat 32 - transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor pentru 
instituţii publice de asistenţă socială 
şi unităţi de asistenţă medico-
socială.  
 

 
Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru renovare, 
amenajare, utilizare adăposturi 
sociale pentru copii şi vârstnici 
defavorizaţi social de pe raza 
sectorului 4, Municipiul Bucureşti. 
Fondul va sta la dispozitia 
primarului sectorului 4 al 
Municpiului Bucureşti, Cristian 
Popescu Piedone. 
 
Autor: Tănăsescu Andrei-Claudiu, 
Deputat PC-PLR 
 

 
Îmbunătăţirea nivelului de trai a 
unei categorii defavorizate social.  
 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului.  

 
Potrivit prevederilor HG 
nr.973/2012, centrele de zi şi 
rezidenţiale înfiinţate în condiţiile 
legii, pot primi finanţare în vederea 
acoperirii unor cheltuieli cu lucrările 
de construcţii, reparaţii, amenajări şi 
modernizări. Aceste finanțări  nu 
sunt cu destinație specială prevăzute 
în bugetul MMFPSPV şi se aprobă 
doar după ce se realizează evaluarea 
proiectelor conform metodologiei 
aprobate prin Ordinul nr.2765/2012. 

12.  
Anexa nr. 3/20/02  
Capitol 51 
Articol 02 

 
Majorarea cu suma de 2.000.000 lei 
pentru modernizarea Căminului de 
bătrâni din localitatea Băiţa, care 

 
Primăria oraşului Nucet şi Consiliul 
judeţean Bihor nu dispun de resurse 
financiare pentru realizarea acestui 

 
Pot fi solicitate sume în baza 
programului de investiții și reparații 
capitale pentru centre de zi și 
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Alineat 32 
Ministerul Muncii, familiei, 
protectiei sociale si persoanelor 
varstnice 

aparţine de oraşul Nucet, jud. Bihor. 
 
Autor:  
senator PDL Găvrilă Ghilea 

obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru ocrotirea persoanelor 
de vârsta a treia. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

rezidențiale, aprobat prin HG 
nr.973/2012. 
În localitatea Nucet a fost finanțată o 
unitate de asistență medico-socială, 
în baza OUG nr.118/1999, cu suma 
de 0,39 milioane lei. 
 

13.  
Anexa nr. 3/20/02  
Capitol 51 
Articol 02 
Alineat 32 
Ministerul Muncii, familiei, 
protectiei sociale si persoanelor 
varstnice 

 
Majorarea cu suma de 2.000.000 lei 
pentru modernizarea Spitalului de 
recuperare din oraşul Nucet, Bihor. 
 
Autor:  
senator PDL Găvrilă Ghilea 

 
Primăria oraşului Nucet şi Consiliul 
judeţean Bihor nu dispun de resurse 
financiare pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru orcotirea şi refacerea 
sănătăţii persoanelor cu handicap 
grav. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

 
Pot fi solicitate sume în baza 
programului de investiții și reparații 
capitale pentru centre de zi și 
rezidențiale, aprobat prin HG 
nr.973/2012. 
În localitatea Nucet a fost finanțată o 
unitate de asistență medico-socială, 
în baza OUG nr.118/1999, cu suma 
de 0,39 milioane lei. 
 

14.  
Anexa 3/20/28 
 
Programul public de investiții 
publice 
 
5001 Cheltuieli-bugetul de stat 
500171 Titlul XIII Active 
nefinanciare 
5001710101 Construcții 
 

 
Se propune alocarea sumei de 
1.965,123 mii lei pentru extinderea  
Centrului de recuperare și reabilitare 
neuropsihică CUVEȘDIA 
Arad, jud. Arad. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

 
Este necesară extinderea acestui 
centru de la 35 la 50 de locuri, astfel 
încât judeţul nostru să poată 
răspunde într-un mod adecvat 
segmentului de populaţie reprezentat 
de această categorie de persoane 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare sume în cadrul 
programului de investiții 

 
Pot fi solicitate sume în baza 
programului de investiții și reparații 
capitale pentru centre de zi și 
rezidențiale aprobat prin HG 
nr.973/2012. 
În localitatea Cuveșdia a fost 
finanțat CRRN, în baza OUG 
nr.118/1999, cu suma de 0,70 
milioane lei. 
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15.  

Anexa 3/20/28 
 
Programul public de investiții 
publice 
 
5001 Cheltuieli-bugetul de stat 
500171 Titlul XIII Active 
nefinanciare 
5001710101 Construcții 
 

 
Se propune alocarea cu suma de 
9.197,990 mii lei pentru  extinderea 
și supraetajarea clădirii  Centrului de 
servicii de recuperare și reabilitare  
ARAD 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 
 

 
Este necesară extinderea pentru 
implementarea programelor 
individuale de reabilitare şi integrare 
socială elaborate de către Comisiile 
de evaluare ale persoanelor adulte 
cu handicap având ca scop 
primordial păstrarea sau creşterea 
gradului de autonomie al 
persoanelor cu handicap, în 
subsidiar prevenind 
instituţionalizarea şi scăzând 
perioadele de spitalizare ale 
acestora.  
 
Sursă de finanțare: 
Realocare sume în cadrul 
programului de investiții 

 
Pot fi solicitate sume în baza 
programului de investiții și reparații 
capitale pentru centre de zi și 
rezidențiale, aprobat prin HG 
nr.973/2012. 
 

16.  
Anexa 3/20/28 
 
Programul public de investiții 
publice 
 
5001 Cheltuieli- bugetul de stat 
500171 Titlul XIII Active 
nefinanciare 
50017103 Reparații capital 
aferente activelor fixe 

 
Se alocă suma de 35 mii lei pentru 
reparații Centrul de zi Răcari, jud. 
Dâmbovița. 
 
Autori: 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

 
Sunt necesare reparațiile pentru 
Centrul de zi Răcari. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare sume în cadrul 
programului de investiții 

 
Pot fi solicitate sume în baza 
programului de investiții și reparații 
capitale pentru centre de zi și 
rezidențiale, aprobat prin HG 
nr.973/2012. 
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