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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENATUL 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială  
Nr.4c-9/1102  Nr.XXVII/262 

 
Comisia pentru egalitate de 
şanse pentru femei şi bărbaţi 

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

Nr.4c-20/674  Nr.XXVI/1021 
  

Comisia pentru tineret şi sport  Comisia pentru tineret şi sport 
Nr.4c-25/195  Nr.LXXIII/121 

  
Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale 

  

Nr.4c-6/844  
 

Bucureşti, 12 decembrie 2022 
 

 
AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru 

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

şi bărbaţi, Comisia pentru tineret şi sport şi Comisia pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaților și Comisia 

pentru muncă, familie şi protecţie socială, Comisia pentru drepturile omului, 

egalitate de şanse, culte şi minorităţi, Comisia pentru tineret şi sport ale 

Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2023, trimis comisiilor cu adresele  

nr. PLx 756/2022 , respectiv nr. L 777/2022. 

Potrivit prevederilor art.61 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 12 

decembrie 2022. 
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În cadrul dezbaterilor au fost analizate: 

- Anexa 3/58 - Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, 

familie şi protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de 

şanse, culte şi minorităţi ale Senatului; 

- Anexa 3/64 – Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - 

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

pentru femei şi bărbaţi, Comisia pentru tineret şi sport ale Camerei Deputaților 

și Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, Comisia pentru drepturile 

omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, Comisia pentru tineret şi sport 

ale Senatului; 

- Anexa 3/20 - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, 

familie şi protecţie socială a Senatului; 

- Anexa 3/51 - Consiliul Economic şi Social - Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială a Senatului. 

 

La dezbateri au participat membrii comisiilor conform propriilor liste de 

prezenţă. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Anexei 3/58 - Consiliul de 

monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Anexei 3/64 – Ministerul 

Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Anexei 3/20 - Ministerul Muncii 

şi Solidarităţii Sociale. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Anexei 3/51 - Consiliul Economic 

şi Social. 

 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost admise. Acestea se regăsesc, pe ordonatori de credite, în 

anexele care fac parte din prezentul aviz. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat Adrian SOLOMON 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Ion ROTARU 

PREŞEDINTE, 
Deputat Dan TANASĂ 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Anca Dana DRAGU 

PREŞEDINTE, 
Deputat Oana-Silvia ŢOIU 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Constantin-Bogdan MATEI 

PREŞEDINTE, 
Deputat Iusein IBRAM 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Anexa 3/20 - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 
 

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.  

Ministerul Muncii și Protecției Sociale  
 
Anexa nr. 3/20 /02, 5001, 01 Cheltuieli 
Curente, I)  Credite de angajament  
 

Se suplimentează bugetul de cheltuieli 
curente al Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale cu suma de 10,000 mii lei pentru 
finanțarea, începând cu 1 ianuarie 2023, a 
cheltuielilor determinate de 
implementarea unor programe-pilot de 
sprijin pentru persoanele în vârstă, pentru 
minimum 50.000 de beneficiari din rândul 
pensionarilor, din mediul rural și urban. 
 
Autori – deputaţi şi senatori neafiliaţi: 
Cambera Oana-Alexandra  
Tulbure Simina-Geanina-Daniela  
Lupu Andrei-Răzvan  
Toda Daniel Liviu  
Teniţă Dragoş-Cătălin 
Ichim Cristian-Paul 
Prunean Alin-Costel 
Rizea Cristina Camelia 
Sas Lóránt-Zoltan 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu 
Poteraș Cosmin-Marian 

În țara noastră sunt peste 5 milioane de 
pensionari, cea mai mare parte dintre 
aceștia cu pensii mizere. În România de 
azi, ieșitul la pensie înseamnă de fapt 
abandonarea vârstnicilor și 
condamnarea lor la singurătate și 
deprivare atât materială, cât și socială. 
În lipsa prevenției și a unor programe 
ce presupun implicarea acestora în 
activități educaționale, de îngrijire și 
sociale la nivelul comunității locale, 
vârsta seniorității vine la pachet cu 
depresia, flagel ce lovește o mare parte 
a vârstnicilor din România. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Autorității Electorale Permanente 
Anexa nr. 3 / 48 / 02  Capitolul 5001, 
Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare 
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2. Anexa 3/20, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale, capitolul 5001, 
grupa 57. Titlul IX Asistența Socială 

Se majorează creditele de angajament și 
creditele bugetare cu suma 38.742 mii lei 
pentru acoperirea salariului românilor din 
diaspora care se întorc să muncească în 
România. 
 
Autori – deputaţi şi senatori neafiliaţi: 
Violeta Alexandru 
Alexandru Kocsis 
Bogdan Bola 
Adrian Miuțescu 
Antonel Tănase 
Ionel Dancă 
Ion Ștefan 
Ludovic Orban 
Constantin Șovăială 
Gabriel Plăiașu 
Daniel Rusu 
Claudiu Chira 
George Ionescu 
Adrian Oros 

Propunem susținerea românilor din 
diaspora, care doresc să revină și să 
obțină un loc de muncă în țară, printr-
un program suport în cadrul căruia 
statul acoperă timp de 6 luni plata a 
50% din salariul brut al acestora, la 
locul de muncă identificat în România, 
dar nu mai mult de nivelul câștigului 
salarial mediu brut, cu condiția 
menținerii locului de muncă pentru o 
perioadă de încă 6 luni de la terminarea 
celei pentru care a primit suportul de la 
stat. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat, 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni 
Generale, Anexa3/65 

 

3. Anexa nr. 3/20, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale, Titlul IX Asistență 
socială, capitolul 5001, grupa 57 

Se propune suplimentarea sumei 
necesare pentru plata alocaţiilor de stat 
pentru copii cu suma de 143.494,36 mii 
lei 
 
Autori – deputaţi şi senatori neafiliaţi: 
Violeta Alexandru 
Alexandru Kocsis 
Bogdan Bola 
Adrian Miuțescu

Suma propusă ar face posibilă plata 
alocațiilor de stat pentru copii începând 
cu drepturile aferente lunii ianuarie 
2023 în 
cuantumul de 300 de lei pentru 
copiii cu vârste cuprinse între 
2 și 18 ani.  
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Antonel Tănase 
Ionel Dancă 
Ion Ștefan 
Ludovic Orban 
Constantin Șovăială 
Gabriel Plăiașu 
Daniel Rusu 
Claudiu Chira 
George Ionescu 
Adrian Oros 

Sursa de finanțare: Bugetul de stat, 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni 
Generale, Anexa3/65 

4.  
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 
Anexa nr. 3/20/02, Capitolul 5001, grupa 
10, TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL, II. Credite bugetare 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu suma de 900 mii lei în vederea 
adaptării numărului de atașați pe probleme 
de muncă și sociale la nevoile 
comunităților de români din afara 
granițelor țării. 
  
Autori:  
senator Radu-Mihai Mihail 
deputat Ştefan-Iulian Lorincz 
deputat Ilie-Dan Barna 
 
Grup parlamentar USR  

Raportat la milioanele de români 
stabiliți în Diaspora, la care se adaugă 
fluxul de lucrători sezonieri, rețeaua de 
atașați pe probleme de muncă și sociale 
este subdimensionată. Spre exemplu, în 
state precum Italia, Franța sau Spania, 
de la începutul anului 2022 s-au primit 
mii de solicitări de sprijin. 
Atașații pe probleme de muncă și 
sociale au un rol semnificativ în 
protejarea cetățenilor români din 
străinătate. De la acțiuni de informare, 
consiliere și asistență, la sesizarea 
autorităților și efectuarea de demersuri 
pe lângă instituţiile competente, ei vin 
în sprijinul celor care se confruntă cu 
probleme în domeniul muncii şi social. 
În mai 2017, în cadrul misiunilor 
diplomatice ale României activau 11 
atașați pe probleme de muncă și 
sociale. În prezent, în străinătate își 
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desfășoară activitatea 15 atașați, ceea 
ce înseamnă că în cinci ani de zile 
rețeaua de atașați a fost foarte puțin 
dezvoltată. Or, în ultimii ani, 
solicitările de sprijin din partea 
cetățenilor români aflați în străinătate 
au crescut semnificativ. 
Propunem deci suplimentarea 
creditelor bugetare cu suma de 900 mii 
lei, în vederea adaptării numărului de 
atașați la nevoile comunităților de 
români. Astfel, cetățenii, fie că se află 
în Marea Britanie, Italia, Spania, 
Germania sau Austria, vor putea 
beneficia rapid de protecție și asistență.
  
Sursa de finanțare: 900 mii lei din 
bugetul Institutului de Studii Avansate 
pentru Cultura și Civilizația 
Levantului, bugetul Senatului 
României, Anexa nr. 3/02/15, Capitolul 
4310, subcapitolul 09, Subvenții pentru 
instituții publice.  
 

5.  
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 
Anexa nr. 3 / 20 / 02 - Pag. 12 
 
Capitol 6801, Subcapitol 03,  
Pensii si ajutoare pentru batranete,  
II. Credite bugetare 

 
20.407.226 mii lei 

  
Autori:  
Deputații și senatorii din grupul 
parlamentar USR 

Există timp suficient până la 
01.01.2023 pentru a abroga legislația 
privind pensiile de serviciu (inclusiv 
cele aflate în plată) ale: 
- membrilor corpului diplomatic și 
consular al României,   
- funcționarilor publici parlamentari, 
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- personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviația civilă, 
- personalului auxiliar de specialitate al 
instanțelor judecătorești și al 
parchetelor, 
- auditorilor publici externi ai Curții de 
Conturi, 
în conformitate cu prevederile jalonului 
215 din PNRR. S-ar realiza astfel o 
economie de cel puțin 248.654 mii de 
lei la bugetul de stat. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Anexa 3/64 – Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse 
 

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. Ministerul Familiei, Tineretului și 

Egalității de Șanse  
 
Anexa nr. 3 / 64 / 02, Capitol 5001, 
Grupa 01 - Cheltuieli curente,  
I. Credite de angajament 

Se suplimentează bugetul de cheltuieli 
curente al Ministerului Familiei, 
Tineretului și Egalității de Șanse cu 
suma de 950 mii lei pentru înființarea 
unui Centru Comunitar Integrat în 
Comuna Hârsești, Județul Argeș 
(modernizare clădire existentă, dotări și 
achiziția de echipamente). 
 
Autori – deputaţi şi senatori neafiliaţi: 
Lupu Andrei-Răzvan  
Daniel Liviu Toda 
Teniţă Dragoş-Cătălin  
Tulbure Simina-Geanina-Daniela 
Cambera Oana-Alexandra  
Ichim Cristian-Paul  
Prunean Alin-Costel  
Rizea Cristina Camelia  
Sas Lóránt-Zoltan  
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  
Poteras Cosmin-Marian  
 

Justificare: 
Statul, în calitate de garant al 
Constituţiei, are obligaţia de a acorda 
asistenţă socială persoanelor 
vulnerabile, indiferent de nivelul de 
dezvoltare al unei societăţi. Hârsești 
este o comună îmbătrânită, peste 
jumătate din populația comunei este 
formată din persoane vârstnice, în cele 
mai multe cazuri singure. Numărul 
persoanelor vulnerabile de pe raza 
comunei este considerabil.  
Persoane cărora li se adresează: 
vârstnici cu nevoi medico-sociale, 
vârstnici fără familie (peste 65 ani), 
vârstnici cu boli cronice sau dizabilităţi, 
adulți cu dizabilităţi sau boli cronice, 
copii cu nevoi medicale speciale, familii 
monoparentale, mame minore, persoane 
neînscrise la medicul de familie, 
persoane cu  nivel economic sub pragul 
sărăciei, persoane de etnie romă 
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(servicii de sănătate centrate pe 
prevenire), etc. 
Servicii: asistență medicală 
comunitară, consultații prin rotație 
medici de diverse specializări, ajutor în 
gospodărie pentru persoanele în vârstă 
(pregătirea lemnelor pentru foc, ajutor 
la diverse activități casnice pe care nu 
le pot face singuri), servicii de îngrijire 
la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice și a celor cu dizabilități, 
servicii de informare și ajutor în 
redactare documente necesare în relația 
cu autoritățile statului, consiliere 
profesională, consiliere educațională în 
vederea prevenirii abandonului școlar, 
meditații pentru elevi la materiile de 
interes (pentru un acces egal la 
educație la fel ca și acelor din mediul 
urban), etc. 
 
 
Sursa: Bugetul Autorității Electorale 
Permanente Anexa nr. 3 / 48 / 02  
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 
03 Finanțarea - Partidelor Politice, II. 
Credite bugetare. 
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2. Ministerul Familiei, Tineretului și 
Egalității de Șanse  
 
Anexa 3 / 64 / 02, cap. 5001, gr. 57. alin 
02  – Ajutoare sociale 

Se suplimentează bugetul ajutoarelor 
sociale de stat pentru copii cu suma de 
400.000 mii lei 
 
Autori – deputaţi şi senatori neafiliaţi:  
Cristian-Paul Ichim 
Andrei - Răzvan Lupu  
Oana - Alexandra Cambera 
Simina - Daniela - Geanina Tulbure,  
Cristina - Camelia Rizea,  
Daniel - Liviu Toda,  
Alin -Costel Prunean 
Lóránt-Zoltan Sas 
Dragoș - Cătălin Teniță 
Cosmin - Marian Poteraș 
 

Dacă în 1990 se nășteau aproximativ 
300.000 de copii, în anul 2020 puțin 
peste 200.000 de nașteri, anul 2021 a 
devenit anul recordului negativ la 
nașteri cu sub 180.000 de copiii veniți 
pe lume. 
Pentru aceasta este nevoie de 
implementarea de programe sociale de 
sprijin a familiilor pentru creșterea 
natalității. Un astfel de program propus 
de mine este stimularea familiilor de a 
avea mai mult de un copil, dar și 
sprijinirea familiile cu mai mult de 2 
copii. Astfel, familiile care aduc pe 
lume primul copil să primească 1.000 de 
lei sprijin iar familiile care aduc pe lume 
un al 2-lea copil să primească 1.500 lei, 
iar pentru al 3-lea copil să primească 
2.000 lei. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, 
anexa nr. 3/15/02, la capitolul 5001, 
titlul 51, Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" cu suma de 
400.000 mii lei. 
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3.  
Ministerul Familiei, Tineretului și 
Egalității de Șanse  
 
Anexa nr. 3 / 64 / 26  
 
2453 PROGRAM SOCIAL DE 
INTERES NATIONAL DE 
SUSTINERE A CUPLURILOR SI A 
PERSOANELOR SINGURE, 
PENTRU CRESTEREA 
NATALITATII 
 

Se suplimentează cu 150.000 mii lei 
creditele de angajament și creditele 
bugetare alocate Programului Social 
de Interes National de Sustinere a 
Cuplurilor si a Persoanelor Singure, 
Pentru Cresterea Natalitatii  

 
I. Credite de angajament: 

300.000 mii lei 
 

II. Credite bugetare: 
300.000 mii lei 

 
Autori – deputaţi şi senatori neafiliaţi:  
Daniel Liviu Toda 
Teniţă Dragoş-Cătălin  
Tulbure Simina-Geanina-Daniela  
Cambera Oana-Alexandra  
Ichim Cristian-Paul  
Lupu Andrei-Răzvan  
Prunean Alin-Costel  
Rizea Cristina Camelia  
Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  
Poteraș Cosmin-Marian  

Dublarea bugetului Programului Social 
De Interes National De Sustinere A 
Cuplurilor Si A Persoanelor Singure, 
Pentru Cresterea 
Natalitatii reprezintă o măsură necesară 
pentru a veni în sprijinul miilor de 
familii cărora li s-a promis acest 
program în anul 2022.  
 
Solicităm dublarea sumelor alocate în 
Anexa 3 / 26 / 28 la 2453 PROGRAM 
SOCIAL DE INTERES NATIONAL 
DE SUSTINERE A CUPLURILOR SI 
A PERSOANELOR SINGURE, 
PENTRU CRESTEREA 
NATALITATII, de la  150.000 mii lei, 
la 300.000 mii lei 
 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 54, Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" cu suma de 
150.000 mii lei. 
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4.  
Ministerul Familiei, Tineretului și 
Egalității de Șanse  
 
Anexa 3/64/02  
Capitolul 5000 – Cheltuieli - buget de 
stat 
 
Indicator: II.Credite bugetare  
 

Se suplimentează suma prevăzută în 
Anexa 3/21 pentru Ministerul Familiei, 
Tineretului și Egalității de Șanse cu 
180.000 mii lei pentru acordarea, pentru 
fiecare copil nou-născut pe teritoriul 
României, unui tichet social pe suport 
fizic, în cuantum de 1000 lei, destinat 
achiziţiei de hrană pentru bebeluşi, 
articole vestimentare, lenjerie şi 
produse dermato-cosmetice. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor. 
 

Suma reprezintă o investiție necesară 
stimulării natalității în România, în 
contextul în care nu există, la momentul 
actual, politici profamilie suficiente. În 
perioada 2006-2010, prin Legea nr. 
482/2006 a fost reglementat dreptul 
părinților de a beneficia de un ajutor 
financiar la nașterea fiecărui copil. 
Totuși, din motive de „restabilire a 
echilibrului bugetar”, actul normativ 
menționat a fost abrogat prin Legea nr. 
118/2010, iar astfel de politici nu au mai 
fost implementate ulterior la nivel 
național, ci exclusiv la nivel local. 
Astfel, dat fiind faptul că veniturile unui 
număr considerabil de cetățeni români 
sunt mai mici decât valoarea coșului 
minim de consum calculată de INS, 
propunem acordarea acestui ajutor 
mamelor, în primele 3 luni de nașterea 
copiilor, cu scopul achiziționării de 
produse specifice trusoului pentru nou-
născut. Prin acest ajutor, se va evita 
riscul de sărăcie extremă în rândul 
populației celei mai expuse riscurilor de 
orice natură. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
Acțiuni Generale 
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5.  
Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse 
 
Sinteza finanțării programelor 
 
Fișa programului 401 „Program de 
susținere a acțiunilor de tineret” 

 
Suplimentarea bugetului pentru 
Programul de susținere a acțiunilor de 
tineret, Anexa 3/64, fișa programului 
401 până la suma de 130.000 mii lei 
 
(Brian Cristian, USR) 

 
Tinerii și programele de tineret au 
nevoie de un buget adecvat pentru a face 
față nevoilor specifice acestui segment 
din populație pe care se bazează 
speranțele întregii țări. 
 
Surse de finanțare: 
Relocare de la Anexa3/33 Serviciul de 
Protecție și Pază prin diminuarea 
bugetului cu suma de 130.000 mii lei 
 

 

6. Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse Sinteza 
finanțării programelor Cap. 670159 

Fișă nouă: „Program pilot CENTRE DE 
TINERET MOBILE” Propunere 2021: 
500 mii lei 
 
 (Brian Cristian, USR) 

Infrastructura de tineret reprezintă unul 
dintre cele mai nevralgice aspecte ale 
sectorului. De cele mai multe ori 
activitățile și proiectele de tineret se 
desfășoare în spații improvizate sau 
improprii. Astfel dezvoltarea acesteia 
este o prioritate și o condiție necesară 
(chiar dacă nu suficientă) pentru 
asigurarea unor activități de calitate. 
Este un proces pe termen lung, care, cu 
siguranță va dura mai mult de 4 ani. 
Fiecare comunitate ar trebui să 
beneficieze de centru de tineret sau de 
un spațiu comunitar care să aibă funcție 
de centru de tineret. Pentru comunitățile 
mici sau izolate există soluția centrelor 
mobile de tineret care se pot deplasa 
(microbuze reorganizate pentru a 
permite susținerea de activități)
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 Propunem înființarea unui centru mobil 
de tineret pentru mediul rural – Proiect 
pilot (valoare 500 mii lei). 
  
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP  - acțiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 
 

7. Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse 
 
Sinteza finanțării programelor 
 
Fișa programului 398 „Program de 
Centre de Tineret” 

Suplimentarea bugetului pentru 
Programul de Centre de Tineret, Anexa 
3/64, fișa programului 398 până la suma 
de 15.000 mii lei 
  
 (Brian Cristian, USR) 

Tinerii și programele de tineret au 
nevoie de un buget adecvat pentru a face 
față nevoilor specifice acestui segment 
din populație pe care se bazează 
speranțele întregii țări. 
  
Surse de finanțare: 
Relocare de la Anexa3/01 
Administrația Prezidențială prin 
diminuarea bugetului cu suma de 
15.000 mii lei 
 

 

8. Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse 
 
Sinteza finanțării programelor 
 
Fișa programului 675 „Program 
Dezvoltarea si diversificarea ofertei de 
servicii si programe pentru tineri, in 
special student.” 

Suplimentarea bugetului pentru 
Programul pentru Dezvoltarea si 
diversificarea ofertei de servicii si 
programe pentru tineri, in special 
student, Anexa 3/64, fișa programului 
675 până la suma de 40.000 mii lei 
  
(Brian Cristian, USR) 

Tinerii și programele de tineret au 
nevoie de un buget adecvat pentru a face 
față nevoilor specifice acestui segment 
din populație pe care se bazează 
speranțele întregii țări. 
 
Surse de finanțare: 
Relocare de la Anexa3/33 Serviciul de 
Protecție și Pază prin diminuarea 
bugetului cu suma de 40.000 mii lei

 



 
16

9.  
Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse 
 
Sinteza finanțării programelor 
 
Fișa programului 2270 „Program de 
tabere” 

 
Suplimentarea bugetului pentru 
Programul de tabere, Anexa 3/64, fișa 
programului 2270 până la suma de 
10.000 mii lei 
  
(Brian Cristian, USR) 

 
Tinerii și programele de tineret au 
nevoie de un buget adecvat pentru a face 
față nevoilor specifice acestui segment 
din populație pe care se bazează 
speranțele întregii țări. 
  
Surse de finanțare: 
Relocare de la Anexa3/01 
Administrația Prezidențială prin 
diminuarea bugetului cu suma de 
10.000 mii lei 
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