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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

SENATUL         CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru egalitatea de şanse           Comisia  pentru  egalitatea de   
        şanse pentru femei şi bărbaţi 

                   Nr.  XXXI/252/06.01.2010                                                   Nr. 37/04/06.01.2010 
 
 
 

A V I Z  C O M U N 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 
 
 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 (L708/28.12.2009, respectiv, P.L.x. 
721/28.12.2009) a fost trimis Comisiei pentru  egalitatea de şanse a Senatului, respectiv, Comisiei 
pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, cele două fiind sesizate 
pentru aviz. Cu acest proiect de Lege au fost sesizate în fond Comisiile pentru buget, finanţe şi 
bănci.  

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin. 
(1) din Constituţie.  

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiilor din 06 ianuarie 2010.  
La dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi : din partea Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării doamna Roxana Truinea, preşedinte interimar şi doamna Nicoleta 
Udrescu, director economic; din partea Ministerului Finanţelor Publice domnul Nicolae Dincă, şef 
serviciu. 

La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 6 senatori, din totalul de 11 membri ai Comisiei, şi 8 
deputaţi, din totalul de 13 membri ai Comisiei. 

În urma dezbaterii, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, avizează favorabil proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2009, cu  amendamentele cuprinse în anexă.  

 
 

PREŞEDINTĂ, PREŞEDINTĂ, 
 

Lia Olguţa VASILESCU 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 

 
 
 
 
Expert parlamentar,                                                                                                   Consilier parlamentar, 
Irina Dumitrescu                                                                     Lucia – Cornelia Lepădatu  
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                                                    ANEXA 
 
 

AMENDAMENTE  ADMISE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Articolul 

din proiectul de lege 

 
Text amendamentul propus  

(autor, apartenenţa politică ) 
 

 
Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

 
Motivaţia 
respingerii 

 
1. 

 
 
 
 
a) sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap; 
 

 
Articolul 5, alin.(1) lit.a) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
a) sistemului de protecţie a familiei şi 
copilului, precum şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Mugurel  Surupăceanu,     
           deputat P.S.D. 
 

 
 
Amendament   necesar pentru 
corelarea cu modificările 
instituţionale introduse prin 
Legea nr.329/2009 - LEGE 
privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, dat fiind 
înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Familiei şi a Drepturilor 
Copilului (prin comasarea 
Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului 
cu Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Familiei) 
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2. 

 
 
 
  
h) cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: 
sistemul de protecţie a copilului, 
centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, 
drepturile privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele I-IV 
din învăţământul de stat şi 
confesional, învăţământul special 
şi centrele de resurse şi asistenţă 
educaţională, instituţiile de cultură 
descentralizate, începând cu anul 
2002, şi plata contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult. 

 
Articolul 5, alin.(4) lit.h) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
h) cheltuielilor descentralizate la nivelul 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, 
respectiv pentru: sistemul de protecţie a 
familiei şi copilului, centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap, 
drepturile privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-VIII din învăţământul de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV 
din învăţământul de stat şi confesional, 
învăţământul special şi centrele de resurse 
şi asistenţă educaţională, instituţiile de 
cultură descentralizate, începând cu anul 
2002, şi plata contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile 
de cult. 
 
 
 
Autor: Mugurel  Surupăceanu,            
            deputat P.S.D. 
 

 
 
 
 
Amendament   necesar pentru 
corelarea cu modificările 
instituţionale introduse prin 
Legea nr.329/2009 - LEGE 
privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, dat fiind 
înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Familiei şi a Drepturilor 
Copilului (prin comasarea 
Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului 
cu Agenţia Naţională pentru 
Proteţia Familiei) 
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