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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENATUL 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială  

 
Nr.4c-9/177  Nr.XXVII/30 

   
Comisia pentru egalitate 
de şanse pentru femei şi 

bărbaţi 

 Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, 

culte şi minorităţi 
   

Nr.4c-20/63  Nr.XXVI/121 
 
 

Bucureşti, 25 februarie 2021 
 
 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi ale Camerei Deputaților și Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 

socială şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 

minorităţi ale Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, trimis comisiilor cu 

adresele nr. PLx 109/2021, respectiv nr.L 35/2021. 

Potrivit prevederilor art.22 din Regulamentul activităților comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii comisiilor reunite au 

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa comună din 25 

februarie 2021. 
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În cadrul dezbaterilor au fost analizate Anexa 3/20 - Ministerul Muncii şi 

Protecției Sociale, Anexa 3/51 - Consiliul Economic şi Social şi Anexa 3/58 - 

Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi. 

La dezbateri au participat 33 de deputaţi şi 24 de senatori din totalul de 

33 de deputaţi şi 24 de senatori, membri ai celor patru comisii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și 19 abțineri), avizarea favorabilă a 

Anexei 3/20 - Ministerul Muncii şi Protecției Sociale  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi (0 voturi împotrivă și 17 abțineri), avizarea favorabilă 

a Anexei 3/51 - Consiliul Economic şi Social. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi (19 voturi împotrivă și 0 abțineri), avizarea favorabilă 

a Anexei 3/58 - Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse. Acestea sunt redate în anexa care face parte din 

prezentul aviz. 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat  

Oana Silvia ŢOIU 
 

PREŞEDINTE, 
Senator  

Ştefan PĂLĂRIE 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat  

Dan TANASĂ 

 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Senator  

Constantin-Bogdan MATEI 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

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.  Bugetul Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale Anexa 3/20/01 
5000.57. Asistența Socială 

Se majorează creditele de angajament  
și creditele bugetare cu suma de 
200.000 mii lei pentru acordarea 
tichetelor de valoare pentru creșterea 
natalității. 
 
Autori: 
Ion Marcel Ciolacu, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 
 

Se impune realizarea unui 
Program Național de 
Stimulare a Creșterii 
Natalității care va avea drept 
indicator acordarea unui 
voucher de 400 euro la 
nașterea fiecărui copil (se 
anticipează o cheltuială de 40 
milioane euro anual).  
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
de stat, Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale. 
Recuperare arierate BS (21 
miliarde lei – Buletin Fiscal 
ANAF Trim III).  

Respins la vot 

2.  Bugetul Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale Anexa 3/20/01 
5000.57. Asistența Socială 

Se majorează creditele de angajament 
cu suma de 300.000 mii lei și creditele 
bugetare cu suma 192.000 mii lei pentru 
acordare de stimuli de inserție în 
vederea angajării de șomeri.  
 

Se impune realizarea unui 
program de stimulare a 
ocupării forței de muncă prin 
acordare unui stimul de 
inserție de 50% pentru 
persoanele calificate care sunt 

Respins la vot 
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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)
Autori:  
Ion Marcel Ciolacu, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 
 

angajate la un nivel mai mare 
decât salariul minim, stimul 
care se acordă pentru o 
perioadă de 12 luni cu condiția 
menținerii locului de muncă 
pentru o perioadă similară.  
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
de stat, Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale. 
Recuperare arierate BS (21 
miliarde lei – Buletin Fiscal 
ANAF Trim III).  

3.  Anexa 3/20 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

Asigurarea cheltuielilor necesare 
persoanelor cu handicap 
instituţionalizate, comuna Dochia, 
judeţul Neamţ. 
 
Valoare totală: 171 mii  lei 
 
Deputat Şerban  Constantin 
Grup parlamentar PSD 

Asigurarea fondurilor pentru 
persoanele din categorii 
defavorizate.  
 
Sursa de finanţare: MMPS 

Respins la vot 

4.   
Anexa nr. 3/20/01  
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
Titlul XI Asistență socială 

 
Se propune suplimentarea sumei 
necesare pentru plata alocaţiilor de stat 
pentru copii cu suma de 1.716.385.000 
lei 

 
Suma propusă a fi 
suplimentată ar face posibilă 
plata alocațiilor de stat pentru 
copii începând cu drepturile 

Respins la vot 



 
5

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)
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei 
Popica şi senator Gabriela Creţu +  
Grup parlamentar PSD 
 

aferente lunii iulie 2021 în 
cuantumul de 600 de lei 
pentru copiii cu vârste 
cuprinse între 0 și 2 ani, 
respectiv 0 și 18 ani în cazul 
copiilor cu handicap și în 
cuantum de 300 de lei pentru 
copiii cu vârste cuprinse între 
2 și 18 ani, așa cum au fost 
stabilite prin Legea 
nr.14/2020. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
prim-ministrului 

5.  Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
Anexa 3/20/02 
Capitol 6801 
Grupă 71 
Articol 01 
Alineat 01 - Clădiri 
 

Se introduce un nou alineat 01 – 
Clădiri, la capitolul 6801Asigurări și 
Asistență Socială, Grupa 71 Titlul XIII 
Active nefinanciare, Articolul 01 
Active fixe, cu suma de 3.000 mii lei, 
fondurile alocate în categoria 
II(creditebugetare) cheltuieli cu 
destinațiafinalizareobiectivul Centre 
noi:  
- com. Cuza Vodă, sat Ceacu, jud. 
Călărași; 
- com. Dichiseni, jud. Călărași; 
- com. Vlad Țepeș, jud. Călărași, 

Motivația amendamentului: 
La data de 08.11.2006 
Autoritatea Națională Pentru 
Persoane cu Handicap în 
calitate de autoritate 
finanțatoare și Consiliul 
Județean semnează contractul 
de finanțare nerambursabilă 
nr. 7783/08.11.2006 în 
vederea construirii a trei 
centre noi în județul Călărași 
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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)
Lucrări demarate în anul 2006 prin 
Proiectul PIN 1 prin autoritatea 
finanțatoare  Autoritatea Națională 
pentru Persoane cu Handicap și 
beneficiar Consiliul Județean Călărași 
și nefinalizate.  
 
Autor: 
Senator Nicușor CIONOIU 
Grup parlamentar PSD 

Lucrările finalizate în 
proporție de 85% au fost 
sistateîn anul 2012 având în 
vedere proasta gestionare a 
sistemului de decontare a 
lucrărilor, generarea unor 
acțiuni în instanță cu privire 
la plata unor lucrări efectuate 
necorespunzător sau 
neefectuate susținute de 
autoritatea finanțatoare 
respectiv la invocarea 
existenței unor lucrări 
efectuate și neachitate 
susținute de contractant. 
 
Sumele alocate HG nr. 
1195/2012 în cuantum de 
1.254 mii lei nu au putut fi 
utilizate având în vedere 
situația juridico-procesuală 
existentă.  
 
Având în vedere faptul că în 
conformitate cu contractul de 
finanțare Consiliul Județean 
Călărași poate prelua în 
administrare clădirile doar la 
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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)
finalizarea acestora, imobilele 
sunt supuse unui proces de 
degradare, autoritatea locală 
neavând bază legală pentru 
efectuarea cheltuielilor de 
conservare. Investiția 
semnificativă făcută până în 
momentul de față riscă să fie 
pierdută în cazul în care nu se 
alocă fondurile necesare 
finalizării construcțiilor 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Fondului de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului (Anexa 2 capitol 
5001 grupa 50, Titlul V, art. 
01) cu suma de 3.000mii lei

6.  Anexa 3/20 Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

Se suplimentează suma prevăzută în 
anexa 3/20 pentru Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, cu 3.598 mii lei. 
 
Autori: 
Vasile Dîncu  
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   
Grup parlamentar PSD 

Centru de zi în loc. Gadalin. 
CNI 22.07.2020. SF 
actualizat. Com. Jucu, jud. 
Cluj. Valoare estimată: 
3.597.878 lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Respins la vot 
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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 3/20/23 

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 
 
Cod Proiect 14596 
 

Se propune suplimentarea cu 357 mii 
lei a creditelor de angajament și cu 357 
mii lei a creditelor bugetare prevăzute 
în  Anexa 3/20/23 la bugetul Ministerul 
Muncii si Protectiei Sociale, în vederea 
realizării obiectivului “Noex – Spune 
Nu Excluziunii Sociale” în comuna 
Dolhești, județul Iași. 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator Maricel POPA 
Grup parlamentar PSD 

Motivația amendamentului: 
Autoritățile locale din județul 
Iași au fost grav afectate de 
pandemia de coronavirus în 
ceea ce privește veniturile la 
bugetul local. În același timp, 
în cazul multor primării, 
există în derulare multe 
proiecte de investiții menite 
să crească nivel de trai al 
locuitorilor. Lipsa veniturilor 
pune în pericol dezvoltarea 
comunităților locale, de aceea 
este nevoie de suplimentarea 
veniturilor de la bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru a asigura atât 
continuarea proiectelor de 
dezvoltare, cât și pentru a 
putea susține economia 
locală. Un astfel de proiect 
este cel al comunei Dolhești.  
Proiectul ”Noex – Spune Nu 
Excluziunii Sociale” 
presupune o investiție totală 
de 357 mii lei pentru anul în 
curs fiind estimate cheltuieli 
de 357 mii lei. Propunem 

Respins la vot 
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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)
alocarea sumei către bugetul 
comunei Dolhești 357 mii lei. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului (Anexa 2 capitol 
5001 grupa 50 Titlul V, art  
01) cu suma de 357 mii lei. 
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