
1

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
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ppeennttrruu pprroobblleemmeellee rreevvoolluu iioonnaarriilloorr ddiinn ddeecceemmbbrriiee 11998899,, îînn vveeddeerreeaa aaccoorrdd rriiii

aavviizzuulluuii..

cipat 8 parlamentari din totalul de 9 membri ai 
-

- Titus, deputat Firczak 
Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, deputat Gudu Va

Mircea.

Din partea 
decembrie 1989 a participat în calitate de invitat domnul Victor Socaciu, Secretar 

, iar din partea Ministerului F lor 
Publice a participat doamna , consilier superior în cadrul 

r publice.
- George, a  dat citire

proiectul ordinii de zi, pe care l-a supus la vot. 
S-a votat în unanimitate.
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- George
Comisiei s-a asi

-au înregistrat depuneri de 
amendamente în format fizic sau electronic.

1989.

Domnul Victor Socaciu solicitat un
buget de 2.101.000 ( mii lei), dar 
Publice au numai 1.926.000 (un milion nou

mii lei). - a

31 de posturi. 
S

lei. În principiu bugetul pe anul 2014
1. Plata drepturilor pentru beneficiarii Legii 341/2004 
-
-
- ,
- a

capitol foarte important deoarece în anul 2014 se împlinesc 25 de ani de la 
89. Vor avea loc o serie de evenimente succesive, de 

o rectificare de buget fie o alocare din 

2. U , a cheltuielilor 
i

de faptu
, dar 

Doam
publice, bugetul SSPR pe anul 2014 a fost fundamentat (ca în fiecare 
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l personal:
- la bunuri ,
- ,
- la alte cheltuieli de 11,11%,
- la arhive nefinanciare
Cu privire la cheltuielile de personal, art.44 din Legea bugetului de stat, se 

ul 2014, 
l în termen de 

30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
În cadrul sumei care s-a alocat de 1085, (mai mic 

recti

La întrebarea domnului deputat Manea Victor -a avut în 
doamna 

salariului minim.

Domnul deputat Mircovici Nicolae, eprezentantului 

,
, nu puteau fi de acord cu o asemenea abordare 

deoarece 
pentru a nu se 

financiare ale 
prin fapte deosebite sunt cuprinse, , cuprinse în bugetul 

este necesar ca 
CPRD 19 un punct de vedere legat de acest aspect. 

Astfel cu suspendate în anul 2014, 
, s-a ridicat problema 

lipsei banilor, dar în ultimele tr
economice. care este punctul de 
vedere al , pe acest 
subiect.

prelungirea 
2014, a unor categorii de i , stabilit prin 



4

Guvern în data de 26 august, s- la propunerea Ministerul 
Publice SSPR avansase propunerea pentru 

înaintate 
Nr. 29 este în 

vigoa rioritatea SSPR pentru anul 

Domnul deputat Mircovici a

Ministru Vict

Muncii lei, reprezentând 
33% drepturi restante, d CPRD propuse un procent mai mic, tocmai pentru 

. Domnia sa c

- ru ai scoate de acolo.

-i putem pune în drepturi pe cei care 

Domnul deputat Mircovici 
de vedere juridic, mari probleme.

, , ,
presei, tocmai în

În lumina acestor aspecte Revol
decembrie1989, a analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
respectivi anexa 3/39 privind Bugetul Secretariatului de Stat pentru 

deputat Sefer Cristian George, supune la vot 
avizarea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2014 (PLx-514/2013)
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M

Legii bugetului de stat pe anul 2014 respectiv anexa 3/39. 

categoria legilor ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art. 76, 

P R E E D I N T E

Deputat Cristian George SEFER


