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AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
 
 
 

 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 2013, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 2/2013, 

respectiv nr. L 2/2013. 

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 28 ianuarie 2013. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi (34 de voturi pentru şi 11 

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 

Mihăiţă Găină 

SECRETAR, 
Deputat 

Aurel Nechita 

SECRETAR, 
Senator 

Andrei Liviu Volosevici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Camelia Revenco 

 



 

 
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.  
Anexa 3/20  

 
Construcţia a două creşe în Mun. 
Vaslui 
 
Valoare: 4.000 mii LEI 
 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat PSD CRISTEA Victor 
Senator PSD SILISTRU Doina 

 
Aşa-zisa privatizare a unităţilor 
economice din Mun. Vaslui a dus la 
disponibilizarea a circa 16.000 salariaţi 
şi desfiinţarea grădiniţelor şi creşelor 
care funcţionau pe lângă acestea. 
Situaţia economică din Mun. Vaslui 
este precară, natalitatea ridicată dar se 
impune asigurarea educaţiei timpurii 
conform Legii educaţiei. Astfel are loc 
şi socializarea copiilor.  
 
Sursă de finanţare:  
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

 
Atât în baza Legii 
nr.263/2007, cât și în 
baza Legii nr.1/2011, 
creșele în sistem public 
sunt finanțate din 
bugetul local și din 
transferuri de la bugetul 
de stat, contribuții ale 
părinților și alte surse. 
Din bugetul MMFPSPV, 
potrivit Legii 
nr.292/2012  și actelor 
normative amintite, 
susținerea construcției de 
creșe sau alt tip de 
unități se poate face 
numai în baza unui  
program de interes 
național aprobat prin 
hotărâre a Guvernului 
sau prin programul de 
alocare de sume pentru 
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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) 

investiții și reparații 
capitale la centre de zi și 
rezidențiale aprobat prin 
HG nr. 973/2012. 
 

2.  
Anexa. Nr. 3/20/ cap. 5001  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţie sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Consiliului Judeţean Tulcea, anexa 
3/20/ cap. 5001 , cu suma de 50 mii 
lei, pentru echilibrarea bugetelor 
locale din judeţul Tulcea 
 
 
Iniţiator:  
Deputat Miron Ignat - Grup 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

 
Suma este necesară pentru acoperirea 
necesarului de funcţionare pentru toate 
unităţile administrative-teritoriale din 
judeţul Tulcea, reîntregirii salariilor 
personalului bugetar şi pentru 
asigurarea cofinanţărilor la proiectele cu 
finanţare nerambursabilă, a investiţiilor 
începute din surse proprii, precum şi a 
plata arieratelor. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

 
MMFPSPV, potrivit HG 
nr.10/2013 nu susține 
cheltuielile de 
funcționare a unităților 
administrativ teritoriale 
sau cu salariile 
personalului bugetar al 
acestora. 
Pentru investiții și 
proiecte cu finanțare 
nerambursabilă sunt 
programe speciale 
destinate finanțării 
acestora. 
 

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

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 55.000 mii lei.  
 

Măsura este de natură să reducă 
impactul social negativ al măsurilor de 
austeritate.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul Naţional de Dezvoltare 

 
Pentru persoanele cu 
handicap, sumele 
propuse în buget sunt 
suficiente pentru 
acoperirea drepturilor 
pentru care MMFPSPV 
este ordonator de credite, 
respectiv cele 
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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) 

 
Autori: deputat PP-DD Liliana Mincă 
şi Grupul parlamentar PP-DD 
 

reglementate de art.24, 
27 și 58 din Legea 
nr.448/2006 și sunt 
fundamentate în baza 
numărului de beneficiari 
și a cuantumului 
beneficiilor/măsurilor 
reglementate de lege.  
 

4.  
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” 
 

 
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 40000 mii lei.  
 
Autori: deputat PP-DD Liliana Mincă 
şi Grupul parlamentar PP-DD  
 
 
 
 
 

 
Pentru creşterea natalităţii în România 
şi asigurarea unui climat de securitate 
pentru mamă şi copil.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale 
 

 
Sumele propuse sunt 
calculate în raport cu 
sumele destinate plății 
indemnizației pentru 
creșterea copilului. 
Potrivit OUG 
nr.111/2010 contribuția 
de asigurări sociale de 
sănătate se plătește la 
cuantumul indemnizației.  

5.  
Anexa nr. 3/20 
Capitol 5001 

 
Se propune reducerea fenomenului  
“oamenii străzii” prin construirea 

- Dezvoltarea de programe de 
educarea a populatiei pentru combaterea 
fenomenului: “oamenii strazii” 

 
Crearea de centre de 
urgență pentru 
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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) 

Grupa/Titlu 51/VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 32 Transferuri din bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finantarea investitiilor pentru 
institutii publice de asistenta sociala 
si unitati de asistenta medico-
sociale 

unui adapost social 
 
Valoare: 1.000 mii lei 
 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 

- Cuprinderea celor fara adapost 
in programe de integrare sociala 
- Acordarea de sprijin de 
specialitate pentru tinerii cosumatori de 
etnobotanice 
- Combaterea si diminuarea 
fenomenului infractional 
- Organizarea si derularea de 
activitati pentru cresterea 
responsabilizarii cetatenilor in 
combaterea acestui fenomen 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei prezidentiale 
 

persoanele fără adăpost 
poate fi susținută prin 
actualele programe ale 
MMFPSPV.  
MMFPSPV a derulat, 
până la 30 noiembrie 
2012, un program de 
inters național, în baza 
HG nr.197/2006, destinat 
creării de centre de 
urgență pentru 
persoanele fără adăpost, 
program care putea fi 
accesat de autorități ale 
administrației publice 
locale, dar și de furnizori 
privați de servicii 
sociale.  
Programul a beneficiat 
de un buget total de 36,3 
milioane lei. 
În cei 7 ani de program 
au fost înființate doar 33 
astfel de centre, fiind 
cheltuită suma de 17 
milioane lei. 
Un alt program va fi 
posibil de instituit doar 
în condițiile în care 
autoritățile administrației 
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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) 

publice locale doresc să 
acceseze aceste 
programe. 
 

6.  
Anexa nr. 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 
Capitol 5001 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 32 Transferuri din bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finantarea investitiilor pentru 
institutii publice de asistenta sociala 
si unitati de asistenta medico-
sociale 
 

 
Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei pentru finalizarea lucrarilor la 
“Centrul rezidential de asistenta si 
ingrijire a persoanelor varstnice 
Barlad 
 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

- Este un proiect in parteneriat cu 
C.A.R.P. Barlad 
- C.A.R.P. Barlad a rupt acest 
parteneriat 
- Acest centru este destinat 
ingrijirii persoanelor varstnice bolnave  
- Va beneficia de personal 
medical specializat  
 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei prezidentiale 
 

 
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 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. 
 

7.  
Anexa nr. 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1 200 mii lei pentru 

 
Este necesară finalizarea acestui 
obiectiv de investiţii 

 
Imobilul a beneficiat de 
finanțare din bugetul 
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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) 

Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 
 
Capitol 5001 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 32 Transferuri din bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finantarea investitiilor pentru 
institutii publice de asistenta sociala 
si unitati de asistenta medico-
sociale 
 

Centrul rezidenţial pentru persoanele 
vârstnice de la Bârlad, judeţul Vaslui. 
 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei prezidentiale 
 
 
 
 
 

MMFPSPV, în baza 
programului instituit prin 
OUG nr.118/1999, în 
prezent abrogată. 
Finanțarea a fost sistată 
întrucât 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. 
 

8. Anexa 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei,  
Protecţiei Sociale si Persoanelor 
Vârstnice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
suma de 1 200 mii lei pentru 
Centrul rezidenţial pentru 
persoanele vârstnice de la 
Bârlad, judeţul Vaslui. 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Este necesară finalizarea 
acestui obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% 
din PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

 
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 situația 
imobilului este incertă, 
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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) 

Camera Deputatilor si Senat 
 

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. 
 

9.  
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 36  „Sprijin financiar 
la constituirea familiei” se modifică 
după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 15 mii lei.  
 
Autori: deputat PP-DD Liliana Mincă 
şi Grupul parlamentar PP-DD  
 

 
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.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale 
 

 
Legea nr.396/2006 a fost 
abrogată în anul 2010 
prin Legea nr.118/2010. 
În bugetul MMFPSPV 
sunt prevăzute sume 
doar pentru plata unor 
drepturi stabilite anterior 
datei de 3 iulie 2010, 
dată de la care Legea 
nr.396/2006 a fost 
abrogată, cu respectarea 
termenului general de 
prescripție de 3 ani. 
 

10.  
Anexa nr. 3/20/02,  

 
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 

Măsura este de natură să protejeze 
persoanele cu venituri mici. Menţinerea 

 
Sumele din proiectul de 
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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) 

cap. 5001,  
grupa 51,  
art. 01,  
alin 37  
„Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri” 
 

51, art. 01, alin 37  „Transferuri 
pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri” se 
modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 38850 mii lei.  
 
Autori: deputat PP-DD Liliana Mincă 
şi Grupul parlamentar PP-DD  

cuantumului la nivelul anului 2012. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul Naţional de Dezvoltare 

buget acoperă necesarul 
pentru plata ajutoarelor 
pentru încălzirea 
locuinței cu lemne, 
cărbuni, combustibili 
petrolieri, fundamentat 
pe numărul de 
beneficiari estimat și 
cuantumul ajutorului 
reglementat de OUG 
nr.70/2011. 
 

11.  
Anexa 3/20  
capitol 5001  
grupa 57,  
titlul IX Asistenta sociala  
articol 1 asigurări sociale 

 
Păstrarea cheltuielilor cu asigurările 
sociale din capitolul asistenta sociala 
la nivelului iniţial din anul 2012, 
respectiv 7.706.899 mii lei, in 
creștere cu 150.883 mii lei fata de 
proiectul propus de guvern. 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana Mincă 
şi Grupul parlamentar PP-DD  
 

 
Prin proiectul de buget se propune o 
scădere a cheltuielilor de asigurări 
sociale, din domeniul asistentei sociale.  
Nivelul ratei sărăciei in Romania va 
creste pe fundalul crizei financiare, 
implicit cheltuielile de asistenta sociala 
si cele de plătite de către bugetul de stat 
ca asigurări sociale pentru persoanele 
asistate social.  
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul MMFPSPV 
 

 
Acestea sunt drepturile 
reprezentând 
indemnizația socială 
pentru pensionari (pensia 
minimă garantată), 
pensii pentru agricultori, 
drepturile reparatorii 
pentru IOVR, deportați 
etnici, politici, 
revoluționari etc. și 
sumele din proiectul de 
buget au fost 
fundamentate pe baza 
numărului de beneficiari 
și a cuantumurilor 
prestațiilor reglementate 
de legislația în vigoare. 
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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) 

Faţă de execuţia 
bugetară a anului 2012, 
fondurile alocate se 
majorează cu 1,34% şi 
asigură integral plata 
acestor drepturi. 
 

12.  
Anexa 3/20  
capitol 5001  
grupa 57,  
titlul IX Asistenta sociala  
articol 2 ajutoare sociale 

 
Păstrarea cheltuielilor cu asigurările 
sociale din capitolul asistenta sociala 
la nivelul iniţial din anul 2012, 
respectiv 6.077.361 mii lei, in 
creștere cu 61.341 mii lei fata de 
proiectul propus de guvern 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana Mincă 
şi Grupul parlamentar PP-DD  
 

 
Prin proiectul de buget se propune o 
scădere a cheltuielilor de asigurări 
sociale, din domeniul asistentei sociale.  
Nivelul ratei sărăciei in Romania va 
creste pe fundalul crizei financiare, 
implicit cheltuielile de asistenta sociala 
si cele de plătite de către bugetul de stat 
ca asigurări sociale pentru persoanele 
asistate social.  
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul MMFPSPV 
 
 

 
Sumele din proiectul de 
buget au fost 
fundamentate pe baza 
numărului de beneficiari 
și a cuantumurilor 
beneficiilor de asistență 
socială reglementate de 
legislația în vigoare. 

13.  
Anexa nr. 3/20 
Tilul 500/57 Titlul IX Asistenţă 
socială 

 
Se suplimentează valoarea propusa 
pentru  anul 2013 la grupa 57/titlul 
IX Asistenta sociala  cu suma de 
336000 mii lei 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

 
Având în vedere realităţile social 
economice actuale propunem mărirea 
alocaţiei de stat pentru copii de la 42 lei 
la 50 lei. 
Această mărire a alocaţiei pentru copil 
este necesară având în vedere interesul 
superior al copilului pentru asigurarea 

Cuantumul alocației de 
stat pentru copii este 
stabilit conform Legii 
nr.292/2011 și OUG 
nr.124/2011 prin 
raportare la Indicatorul 
Social de Referință.  
Prin urmare nu se poate 
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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) 

Camera Deputaţilor şi Senat 
 

unui minim decent de trai. 
 
Surse de finanţare:  
Bugetul Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale si a Persoanelor 
Vârstnice, diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri si servicii: furnituri de birou 
 

majora alocația de stat 
pentru copii fără a fi 
majorat Indicatorul 
Social de Referință. 
Majorarea acestuia ar 
conduce la majorarea 
tuturor drepturilor de 
șomaj și de asistență 
socială care se 
calculează prin 
raportarea la acest 
indicator. 
 

14.  
Anexa 3/20 capitol 5001 grupa 10, 
titlul I, 
art.01,alin.01  
Salarii de bază 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului, Anexa 3/20 capitol 
5001 grupa 10, titlul I,art.01,alin.01  
Salarii de baza, cu suma de 650.000 
mii lei 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Propunem creşterea salariului minim la 
850 de lei pentru a asigura o viaţă 
decenta tuturor cetaţenilor, ţării. 
Creşterea va aduce şi sume 
considerabile la BASS din contribuţiile 
sociale.  
 

 
Fundamentarea 
cheltuielilor salariale se 
face pe baza actelor 
normative existente la 
acest moment, respectiv  
HG nr.23/2013 care 
stabileşte salariul minim 
la 800 de lei. 
Salariile de bază la care 
se face referire sunt 
salariile aferente anului 
2013 şi care sunt 
reîntregite conform OUG 
nr.19/2012. 
Nu este stabilită sursa de 
finanţare. 
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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) 

 
15.  

Ministerul 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 

  
Se suplimenteată bugetul 
Ministerului, 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 34000 mii lei. 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Măsura este de natură să protejeze 
persoanele cu venituri mici.  
Corespunzător sezonului rece 1 
noiembrie 2011 - 31 martie 2012, au 
fost acordate, în conformitate cu O.U.G. 
nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece, 
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, în 
cuantumuri diferite în funcţie de 
sistemul de încălzire şi componenţa 
familiei.  
În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 
2012 au fost plătite ajutoare în sumă de 
338.026.889 lei, din care:  
• 28,4% pentru încălzire cu energie 
termică furnizată în sistem centralizat 
(95.977.195 lei) 
• 34,9% pentru utilizatorii de gaze 
naturale (117.936.324 lei),  
• 36,7% pentru cei ce folosesc lemne, 
cărbuni sau combustibili petrolieri 
(124.113.370 lei). 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva al Guvernului  
 

 
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 de OUG 
nr.70/2011. 

16.  
Anexa. Nr. 3/20/ cap 6801 
Ministerul Muncii, Familiei, 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei, 

 
Suma este necesară pentru asigurarea 
finanţării protectiei copilului, 

 
Aceste cheltuieli nu sunt 
în gestiunea MMFPSPV. 
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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) 

Protecţie sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, la capitolul 6801 cu suma 
de 42 mii lei, pentru asigurarea 
finanţării protecţiei copilului, 
persoanelor cu handicap, în judeţul 
Tulcea 
 
Iniţiator :  
Deputat Miron Ignat - Grup 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 
 

persoanelor cu handicap, învăţământul 
special, direcţiilor de evidenţă a 
persoanelor, personal necleric, corn, 
lapte, mere pentru învăţământul 
preuniversitar, şi asigurarea reîntregirii 
salariilor personalului din acest sector.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Se regăsesc în anexele 4 
și 5 la Legea bugetului 
de stat 

17. Anexa nr. 3/20/02 pag. 6 
Cap. 6801 
Titlu 71 
Art. 01 
Alin. 01 
 

Construcţia a două creşe, în oraşele 
Săveni şi Darabani, judeţul Botoşani. 
  
Valoare: 4.000 mii lei 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana Mincă 
şi Grupul parlamentar PP-DD  
 

Pentru asigurarea educaţiei timpurii, 
conform Legii educaţiei. În aceste 
condiţii are loc şi socializarea copiilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale  
 

Atât în baza Legii 
nr.263/2007, cât și în 
baza Legii nr.1/2011, 
creșele în sistem public 
sunt finanțate din 
bugetul local și din 
transferuri de la bugetul 
de stat, contribuții ale 
părinților și alte surse. 
Din bugetul MMFPSPV, 
potrivit Legii 
nr.292/2012  și actelor 
normative amintite, 
susținerea construcției de 
creșe sau alt tip de 
unități se poate face 
numai în baza unui  
program de interes 
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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) 

național aprobat prin 
hotărâre a Guvernului 
sau prin programul de 
alocare de sume pentru 
investiții și reparații 
capitale la centre de zi și 
rezidențiale aprobat prin 
HG nr. 973/2012. 
 

18. Anexa 3/20  
capitol 6801  
grupa 20,  
titlu I bunuri si servicii  
art.03,  
aliniat 01 Hrana pentru oameni 
 

 
Păstrarea nivelului cheltuielilor cu 
hrana pentru oameni la nivelul din 
anul 2012, in cuantum de 5.000 lei.  
 
Autori: deputat PP-DD Liliana Mincă 
şi Grupul parlamentar PP-DD 
 
 
 

 
În proiectul propus de Guvern, nu a fost 
alocată nici o sumă. 
 
Sursa de finanțare  
Bugetul MMFPSPV 
 

 
Este vorba de alocaţia 
acordată personalului de 
pe nava apartinand ITM 
Tulcea, nava care a fost 
vanduta între timp şi nu 
se mai justifică aceste 
cheltuieli. 

19.  
Anexa 3/20  
capitol 6801  
grupa 20,  
titlu I bunuri si servicii  
art.04,  
aliniat 02 Medicamente şi materiale 
sanitare 
 

 
Păstrarea nivelului cheltuielilor cu 
medicamente şi materiale sanitare la 
nivelul din anul 2012, in cuantum de 
10.000 lei.  
 
Autori: deputat PP-DD Liliana Mincă 
şi Grupul parlamentar PP-DD 
 

 
În proiectul propus de Guvern,  a fost 
alocată suma de 1.000 lei. 
 
Sursa de finanțare  
Bugetul MMFPSPV 
 

 
Sumele prevăzute la 
alineatul respectiv nu fac 
obiectul activităţii 
MMFPSPV. 

20.  
Anexa 3/20 capitol 6801 grupa 20, 

 
Se suplimentează bugetul 

 
Calitatea vieţii cetaţenilor şi 

 
Suma este alocată pentru 
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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) 

titlu I bunuri si servicii 
art.10, Cercetare-dezvoltare 

Ministerului, Anexa 3/20 capitol 
6801 grupa 20, 
titlu I bunuri si servicii 
art.10, Cercetare-dezvoltare, cu suma 
de 25000 mii lei 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

îmbunătăţirea condiiţor de trai sunt 
obiective prioritare în orice ţară 
civilizată. Lipsa fondurilor destinate 
cercetării-dezvoltării duce la afectarea 
acestor deziderate. 

Planul sectorial de 
cercetare dezvoltare al 
MMFPSPV şi aprobat 
prin Ordinul 
nr.3808/2012 şi, în cazul 
în care fondurile vor fi 
insuficiente, se vor 
majora prin redistribuire 
conform Legii 
nr.500/2002, respectiv 
prin modificarea  
ordinului. 
 
 
 
 
 
 

21.  
Anexa 3/20 capitol 6801, grupa 51, 
titlu 01art.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 714.444 mii lei 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
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 
 

 
Potrivit Legii 
nr.448/2006 bugetul 
personal complementar 
se acordă persoanelor cu 
handicap grav, accentuat 
și mediu. 
Pentru fundamentarea 
proiectului de buget 
pentru anul 2013 au fost 
avuti în vedere ca număr 
de beneficiari 221.000 
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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) 

persoane cu handicap 
grav, 359.500 cu 
handicap accentuat şi 
75.700 cu handicap 
mediu. 
Amendamentul se referă 
numai la persoanele cu 
handicap grav și 
accentuat, fără a fi luate 
în considerare 
persoanele cu handicap 
mediu. 
În plus nu se propune 
sursa de finanțare a 
majorării de 2,5 ori a 
cuantumului beneficiului 
de asistență socială. 
De asemenea, 
modificarea 
cuantumurilor se face 
prin hotărâre a 
Guvernului, prin 
actualizare cu indicele de 
creștere a prețurilor de 
consum. 
 

22.  
Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice 

 
Se propune alocarea sumei de 90 mii 
lei pentru cheltuieli cu servicii 
sociale. 

 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 3/20/02, 
Cap. 6801, Subcapitol 15, Paragraf 50 
care se va modifica astfel: Alte 

 
La acest subcapitol erau 
fundamentate în anii 
anteriori sumele 
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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) 

Cap 6801, Subcapitol 15, Paragraf 
04 – Servicii sociale 
 

 
Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD Camera 
Deputaţilor 
 

cheltuieli în domeniul prevenirii 
excluderii sociale (-) 90 mii lei. 
 

destinate programului de 
interes național pentru 
crearea de centre de 
urgență pentru 
persoanele fără adăpost, 
prevăzut de HG 
nr.197/2006, program 
finalizat la 30 noiembrie 
2012. 
 

23.  
Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice 
Cap 6801, Grupa/Titlu 10, Articol 
02 – Cheltuieli salariale în natura  
 

 
Se propune alocarea sumei de 70 mii 
lei pentru cheltuieli salariale în 
natura  la Cap 6801, Grupa/Titlu 10, 
Art 02.01 – Tichete de masă. 
 
 
 
Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD Camera 
Deputaţilor 
 

 
Având în vedere prognozele economice 
pentru anul 2013, care arată o scădere a 
nivelului de trai, nu se justifica 
renuntarea la acordarea tichetelor de 
masa. 
 
Sursa de finanţare:  
Anexa nr. 3/20/02 Cap 6801, 
Grupa/Titlul 20 Articol 30 Alineat 30 
care se va modifica astfel: Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii (-) 70 mii 
lei 
 

 
Funcţionarii publici, 
conform legislaţiei în 
vigoare nu beneficiază 
de tichete. 
Suma din 2012 
reprezintă un drept 
câştigat prin hotărâre 
judecatorească definitivă 
şi irevocabilă. 

24.  
Anexa 3/20/02 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 

 
Se suplimentează suma alocata 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice cu suma de 430.000 mii lei 
pentru  sprijinirea categoriilor 

 
Suma este necesară pentru sprijinirea 
categoriilor vulnerabile de consumatori, 
aşa cum au fost definiţi aceştia în Legea 
energiei electrice şi gazelor naturale, 
Legea 123 / 2012;  datorită majorarii 

 
Măsurile de protecție 
pentru clientul vulnerabil 
și criteriile de 
eligibilitate nu au fost 
încă definitivate. 

 
18 



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) 

 vulnerabile de consumatori, aşa cum 
au fost definiţi acestia în Legea 
energiei electrice şi gazelor naturale, 
Legea 123 / 2012 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

tarifelor la energia electrică la 
consumatorii casnici cu 10% începând 
cu 1.01.2013 şi cu un procent 
semnificativ în cursul anului 2013 
(majorare datorată liberalizării preţului 
la energie electrică şi impunerii de noi 
taxe şi supra taxe începând cu 
1.02.2013 companiilor din sectorul 
energetic), este obligatorie intervenţia 
ministerului în vederea sprijinirii acestei 
categorii de cetăţeni.   
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Economiei, Grupa 51/ Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Măsurile se vor aplica 
începând cu aprilie 2013 
și, în funcție de evoluția 
numărului de beneficiari, 
se poate propune 
suplimentarea bugetului 
în cadrul rectificărilor 
bugetare următoare.  

25.  
Anexa 3/20/02 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 
 
 

 
Se suplimentează suma alocată 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice cu suma de 430.000 mii lei 
pentru  sprijinirea categoriilor 
vulnerabile de consumatori, aşa cum 
au fost definiţi aceştia în Legea 
energiei electrice şi gazelor naturale, 
Legea 123 / 2012 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Lucian Nicolae BODE 

 
Suma este necesara pentru sprijinirea 
categoriilor vulnerabile de consumatori, 
asa cum au fost definiti acestia in Legea 
energiei electrice si gazelor naturale, 
Legea 123 / 2012;  datorita majorarii 
tarifelor la energia electrica la 
consumatorii casnici cu 10% incepand 
cu 1.01.2013 si cu un procent 
semnificativ in cursul anului 2013 
(majorare datorata liberalizarii pretului 
la energie electrica si impunerii de noi 
taxe si supra taxe incepand cu 
1.02.2013 companiilor din sectorul 

 
Măsurile de protecție 
pentru clientul vulnerabil 
și criteriile de 
eligibilitate nu au fost 
încă definitivate. 
Măsurile se vor aplica 
începând cu aprilie 2013 
și, în funcție de evoluția 
numărului de beneficiari, 
se poate propune 
suplimentarea bugetului 
în cadrul rectificărilor 
bugetare următoare.  
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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) 

Deputat PDL Andreea-Maria PAUL 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
3 amendamente identice 

energetic), este obligatorie interventia 
ministerului in vederea sprijinirii acestei 
categorii de cetateni.   
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Economiei, Grupa 51/ Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 
 

26.  
Anexa nr. 3/20/02 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Parsoanelor 
Vârstnice 

 
Alocarea din  bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice - a sumei 
30.320 mii lei pentru plata salariilor 
şi indemnizaţiilor însoţitorilor şi 
persoanelor cu handicap la nivelul 
judeţului Buzău. 
 
Autori:  Deputat PDL Cezar PREDA 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 
În urma calculelor efectuate la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice 
locale din judeţul Buzău, s-a stabilit că 
aceasta este suma necesară pentru plata 
salariilor şi indemnizaţiilor însoţitorilor 
şi persoanelor cu handicap pentru 
judeţul Buzău, pentru anul 2012. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 
MMFPSPV nu 
gestionează aceste 
drepturi. Potrivit Legii 
nr.448/2006 salariile 
asistenților sociali sau 
indemnizațiile acordate 
în locul acestora se 
suportă din bugetele 
locale.  
Pentru aceste cheltuieli 
transferurile de la 
bugetul de stat se 
regăsesc în anexa nr. 5.  
 

27.  
Anexa nr.3/20 - Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
Anexa nr. 3/20/02 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.957,565 mii lei pentru 
plaiuri romanesti AMPOSDRU 
masura 6.1, localitate Crasna, 
judetul Gorj. 

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MMFPSPV 

 
Beneficiarul trebuie sa 
aibă cererea de finanţare 
aprobată de către 
AMPOSDRU pentru ca 
proiectul să poată fi 
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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) 

 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

cofinanţat din bugetul de 
stat. 
Această finanţare se 
asigură prin bugetul 
local, prin aprobarea  
Consiliului local, pe 
baza F98 conform 
prevederilor OUG 
nr.64/2009. 
 
 
 
 
 

28.  
Anexa nr.3/20 
Ministerul Muncii, Familiei,  
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale cu 
suma de 250 mii lei pentru 
reparaţii capitale Cantina de 
ajutor social Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

 
Dezvoltarea infrastructurii municipiului 
Lupeni 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 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 

29.  
Anexa nr. 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

 
Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
1.965, 123 mii  lei pentru  Extinderea 

 
La nivelul judetului Arad există un 
număr mare de persoane cu acest 
dizabilitate, de aceea considerăm 

 
Pot fi solicitate sume în 
baza programului de 
investiții și reparații 

 
21 



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) 

Vârstnice 
 

Centrului de recuperare re reabilitare 
neuropsihică Cuvesdia,  Mun Arad, 
Jud. Arad ,   
 
Autori:  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imperios necesară extinderea acestui 
centru, astfel încât județul Arad să poată 
răspunde într-un mod adecvat 
segmentului de populaţie reprezentat de 
această categorie de persoane. 
Prin intermediul acestui proiect se va 
asigura continuitatea oferirii de servicii 
de recuperare şi reabilitare pentru 
persoanele cu dizabilitati prin 
extinderea Centrului de recuperare si 
reabilitare neuropsihică; se vor crea 8 
locuri noi de muncă în infrastructura 
serviciilor sociale a judeţului Arad; va 
creşte gradul de utilitate al centrului 
prin construirea unei săli de relaxare și a 
unei săli de terapie ocupațională. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

capitale pentru centre de 
zi și rezidențiale aprobat 
prin HG nr.973/2012. 
A beneficiat de finanțare 
în baza OUG 
nr.118/1999, în sumă de 
0,7 milioane lei. 
 

30.  
Anexa nr. 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 

 
Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
9.197,990 mii  lei pentru  extindere şi 
supraetajare clădirii centrului de 
servicii de recuperare şi reabilitare 
Arad, Jud. Arad  
 
Autori:  

 
Ansamblul de servicii care există în 
judeţul Arad, necesită îmbunătăţiri pe 
segmentul serviciilor de recuperare şi 
reabilitare pentru persoanele adulte cu 
handicap. Scopul final al oferirii unor 
servicii de recuperare adecvate este de a 
diminua riscul de excluziune, oricare ar 
fi natura acestuia, respectiv: 

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

 
22 



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) 

Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

excluziunea de la educaţie, de la 
locuire, de la participarea la viata 
economica sau de la viata socio-
culturala. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
 
 

31.  
Anexa nr.3./20  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului, cu suma de 100 mii lei  
pentru Centrul de îngrijiri 
Paleative „Sfântul Nectarie”din 
localitatea Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor 
 
Sursa de finanţare: 
 Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice  
 

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

32.  
Anexa 3/20  
Ministerul  Muncii, Familiei 
Protecţiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 500mii lei  
 pentru continuarea lucrărilor la 
Centrul de ingrijiri Paleative 
„Sfântul Nectarie”din localitatea 

 
Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor la Centrul 
de ingrijiri Paleative „Sfântul Nectarie” 
din localitatea Cluj Napoca, jud Cluj 
 

 
Pot fi solicitate sume în 
baza programului de 
investiții și reparații 
capitale pentru centre de 
zi și rezidențiale aprobat 
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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) 

Cluj Napoca, jud Cluj  
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Sursa de finanţare: 
Bugetul MMFPSPV 

prin HG nr.973/2012 

33. Anexa 3/20  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  

Se propune alocarea sumei de  308 
mii lei pentru înfiinţarea unui centru 
de zi pentru familii şi copii, în 
comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
 
Autori: 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Investiţia este mai mult decât necesară 
în condiţiile în care activităţile unui 
astfel de centru au misiunea de a 
îmbunătăţi condiţia socio-familială a 
familiilor monoparentale din medii 
defavorizate, de a susţine incluziunea 
socială a persoanelor aflate în 
dificultate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat - 
Bugetul MMFPSPV 
 

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

34. Anexa 3/20  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

Se propune alocarea sumei de 44 mii 
lei pentru finalizarea Centrului de zi 
pentru copii din comuna Ţigănaşi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie şi 
dotările aferente pentru bună 
desfăşurare a activităţilor în incita 
centrului de zi pentru copii.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat - 
Bugetul MMFPSPV  
 
 

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

35.  
Anexa nr. 3/20 

 
 Se propune majorarea cu 50.000 mii 

 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

 
În situația unor 
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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) 

Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

lei a sumei prevazută în buget pentru 
ca Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice să iniţieze un Program de 
Interes National adresat furnizorilor 
publici si privati pentru persoanele 
din spectrul TSA si persoanele cu 
sindrom Down. 
 
Iniţiator: Deputat PSD Cristina 
Nichita 
 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice potențiale programe de 
interes naţional pentru 
dezvoltare de servicii 
sociale (nu și medicale) 
este necesară 
promovarea unei hotărâri 
a Guvernului. În această 
situație se pot solicita 
sume suplimentare la 
rectificarea bugetară, 
fundamentate pe baza 
categoriilor de 
beneficiari și a 
standardului de cost 
pentru categoriile de 
servicii. 
 

36.  
Anexa3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 

 
Se aloca suma de 100 mii lei pentru 
finantarea proiectului privind 
asigurarea securitatii cibernetice prin 
instalarea de filtre - servere de tip I si 
de tip II - (servere ce pot gestiona 
traficul de e-mail si internet ). 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

 
Acest proiect va permite identificarea si 
protejarea atacurilor malitioase si 
furturilor de date din sistemele 
informatice ale Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% 
din PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 
 

 
MMFPSPV  are 
conectarea în exterior 
prin serviciile oferite de 
STS, existând două filtre 
de tip FIREWALL, deci 
nu se justifică o astfel de 
cheltuială. 
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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) 

37.  
Anexa 3/20 
Ministerul Muncii,Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 

 
Alocarea sumei de 1.000.000 de 
lei pentru infiintarea a 3 creşe 
care să deservească Parcurile 
Industriale ale Ploiestiului, cât si 
principalele 3 cartiere ca număr 
de populatie ale Municipiului 
Ploiesti, judetul Prahova. 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 
 

 
Necesitatea asigurării unor 
servicii socio-educative de 
calitate. Necesitatea asigurării 
securită_ii _i formării copiiilor 
cu vârsta de până la un an. 
Necesitatea asigurării suportului 
necesar dezvoltării familiilor din 
Municipiul Ploie_ti. 
 
Sursa de finan_are: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Atât în baza Legii 
nr.263/2007, cât și în 
baza Legii nr.1/2011, 
creșele în sistem public 
sunt finanțate din 
bugetul local și din 
transferuri de la bugetul 
de stat, contribuții ale 
părinților și alte surse. 
Din bugetul MMFPSPV, 
potrivit Legii 
nr.292/2012  și actelor 
normative amintite, 
susținerea construcției de 
creșe sau alt tip de 
unități se poate face 
numai în baza unui  
program de interes 
național aprobat prin 
hotărâre a Guvernului 
sau prin programul de 
alocare de sume pentru 
investiții și reparații 
capitale la centre de zi și 
rezidențiale aprobat prin 
HG nr. 973/2012. 
 

38.  
Anexa 3/20 
Ministerul Muncii,Familiei, 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 

 
Măsura 52 POSDRU –Monitorizare 
forţă de muncă – cofinanţare în comuna 

 
Beneficiarul trebuie sa 
aibă cererea de finanţare 
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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) 

Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 

Familiei si Protectiei Sociale cu 
suma de 158 mii lei pentru 
Măsura 52 POSDRU – Monitorizare 
forţă de muncă – cofinanţare în 
comuna Baba Ana, Judeţul Prahova 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Baba Ana, Judeţul Prahova 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

aprobată de către 
AMPOSDRU pentru ca 
proiectul să poată fi 
cofinanţat din bugetul de 
stat. 
Această finanţare se 
asigură prin bugetul 
local, prin aprobarea  
Consiliului local, pe 
baza F98 conform 
prevederilor OUG 
nr.64/2009. 
 

39.  
Anexa 3/20 
Ministerul 
Muncii,Familiei,Protecţiei  Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
MMFPSPV cu suma 1570 mii lei  
pentru cheltuielile curente cu salariile 
la Directia de Asistenta si Protectie 
Sociala 
 
Autori : Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MMFPSPV 

 
MMFPSPV nu are în 
atribuții asigurarea 
salariilor altor categorii 
de personal decât cel 
proprii și al structurilor 
subordonate. 

40.  
Anexa 3/20 
Ministerul 
Muncii,Familiei,Protecţiei  Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice. 

  
Se propune suplimentarea bugetului 
MMFPSPV cu suma     1.430 mii lei 
pentru Chelt.curente reprezentand 
indemnizatii cu handicap la Directia 
de Asistenta si Protectie Sociala 

 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MMFPSPV 

 
Pentru persoanele cu 
handicap, sumele 
propuse în buget sunt 
suficiente pentru 
acoperirea drepturilor 
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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) 

 
Autori : Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru care MMFPSPV 
este ordonator de credite, 
respectiv cele 
reglementate de art.24, 
27 și 58 din Legea 
nr.448/2006.  
 
 

41.  
Ministerul Muncii, Familiei,  
Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 

Anexa 3/20 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protectiei Sociale cu 
suma de 2500 mii lei pentru 
„Clădire-adăpost” în Cartierul Vidin, 
Braila 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara şi Grup Parlamentar 
Camera Deputatilor PP-DD 
 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea unui adăpost pentru 
persoanele cu nevoi specifice din 
Braila. 
 
Sursa de Finantare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
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 

42.  
Ministerul Muncii, Familiei,  
Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 
Anexa 3/20 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Muncii,Familiei şi Protectiei Sociale 
cu suma de 350 mii lei pentru 
achizitionarea unei cladiri cu 
destinatia centru social, oras Ianca, 
judetul Braila. 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor 

 
Populatia pauperă şi mai ales copiii din 
familii monoparentale sau cei cu părintii 
plecati la muncă în străinătate să poată 
fi ajutati în cadrul acestui centru 
 
Sursa de Finantare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
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 
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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) 

Marioara şi Grup Parlamentar 
Camera Deputatilor PP-DD 
 
 
 
 
 
 

43.  
Ministerul Muncii, Familiei,  
Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 
Anexa 3/20 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protectiei Sociale cu 
suma de 1.500 mii lei pentru 
construirea unui centru de zi pentru 
persoane autiste (SF+PT). 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara şi Grup Parlamentar 
Camera Deputatilor PP-DD 
 

 
In Braila nu exista un centru specializat 
care sa raspunda nevoilor persoanelor 
autiste. 
 
Sursa de Finantare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
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 

44.  
Ministerul Muncii, Familiei,  
Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 
Anexa 3/20 

 
Se propune alocarea  
sumei de 350 mii lei pentru 
achizitionarea unei cladiri cu 
destinatia centru de consiliere pentru 
violenta in familie, oras Faurei, 
judetul Braila. 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara şi Grup Parlamentar 

 
Extinderea programului de consiliere 
privind violenta in familie. 
 
Sursa de finantare:  
bugetul MMFPSPV 

 
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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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) 

Camera Deputatilor PP-DD 
 

45.  
Ministerul Muncii, Familiei,  
Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice 
Anexa 3/20 

 
Se propune majorarea ajutorului de 
deces cu 25% şi acordarea lui tuturor 
familiilor persoanelor decedate. 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara şi Grup Parlamentar 
Camera Deputatilor PP-DD 
 

 
Populatia Romaniei este in majoritate 
de religie crestin ortodoxa, religie care 
impune anumite ritualuri cu costuri 
foarte ridicate. 
 
Sursa de finantare: Administratia 
Prezidentiala. 

 
Stabilirea cuantumului 
ajutorului de deces se 
stabileşte prin legea 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 

46.  
Anexa 3/20 

 
Modernizarea Caminului Batrani, 
localitatea Baita, valoare 2.000.000 
lei 
 
Senator PDL Ghilea Găvrilă 
 

 
Modernizare Camin Batrani, 
localitatea Baita, valoare 2.000.000 lei,  
 
Sursa de finantare din fondul de rezerva 
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. 
Căminul de bătrâni a 
beneficiat de finanțare în 
baza OUG nr.118/1999, 
în sumă de 0,6 milioane 
lei. 
 

47.  
Anexa 3/20 

 
Modernizare Spital de Recuperare 
pentru persoane cu handicap in 
localitatea Nucet, valoare 2.000.000 
lei,  
 

 
Modernizare Spital de Recuperare 
pentru persoane cu handicap in 
localitatea 
Nucet, valoare 2.000.000 lei,  
 

 
Pot fi solicitate sume în 
baza programului de 
investiții și reparații 
capitale pentru centre de 
zi și rezidențiale aprobat 
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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) 

Senator PDL Ghilea Găvrilă 
 

Sursa de finantare din fondul de rezerva 
al guvernului. 
 

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. 
 

48.  
Anexa 3/20 - Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

 
Se alocă suma de 450. 000 lei – în 
bugetul Ministerului Muncii pentru 
obiectivul de investiţii “Centrul de 
îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în 
situaţii de risc în comuna Augustin”. 
Alocarea se realizează către bugetul 
comunei Augustin. 
 
Autori:  
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 
 

 
Centrul reprezintă un obiectiv de 
importanţă în zona , incidenţa cazurilor 
de copii abuzaţi sau expuşi unor situaţii 
de risc fiind extrem de ridicată. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 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 

49.  
Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 

 
Prevederea în Buget a sumei de 1.250 
mii lei reprezentând realizarea 
investiției noi privind obiectivul:  
„Construire cămin bătrâni” în 
comuna Vulturu, Jud. Vrancea. 
 
Inițiatori: 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 

 
Susținerea  financiară din partea 
bugetului de stat este necesară datorită 
imposibilității autorităților locale de 
finalizare din fonduri proprii a unei 
investiții necesară comunității locale. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția 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 
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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) 

Grup Parlamentar PP-DD 
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