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A V I Z  C O M U N 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 

 
 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011 (L794/13.12.2010, respectiv, PL.X. 
837/13.12.2010) a fost trimis Comisiei pentru  egalitatea de şanse din Senat, respectiv, Comisiei 
pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, cele două comisii 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 15 decembrie 2010.  
La dezbaterea proiectului de Lege au participat, ca invitaţi : din partea Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul Asztalos Csaba Ferenc-preşedinte, doamna 
Claudia Sorina Vlaş şi doamna Ioana Pop-membri ai Colegiului Director, doamna Nicoleta 
Udrescu-director; din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Fănel Mitea-director şi 
doamna Raluca Antonescu, consilier. 

La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 10 senatori, din totalul de 11 membri ai Comisiei, 
şi  12 deputaţi, din totalul de 13 membri ai Comisiei. 

În urma dezbaterii, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi de voturi, avizează 
favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011, cu  amendamentele din anexă. 

 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTĂ, 
 
 

Lia Olguţa VASILESCU 

 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 

 
 
 
 

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



 
ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE  

 
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011 (PL.x837/2010) 

 
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. Anexa 3/42/02 capitol 5101 titlul 20 articol 
01 alin. 09   - coloana 3 

300 
 

 
 
Autori : 
Derzsi Ákos, Pető Csilla 
Mária, Olosz Gergely, 
Erdei D. István, Lakatos 
Petru – deputaţi UDMR 

 
Ciprian-Florinel Luca 
Ioan Sorin Roman – 
deputaţi PSD 

 

Se propune modificarea sumei alocate cu titlu 
de „Materiale şi prestări de servicii cu caracter 
funcţional” de la valoarea de 182 mii lei la 
valoarea de 300 mii lei, având în vedere 
necesitatea asigurării cheltuielilor minime de 
organizare şi funcţionare a instituţiei. 
Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

 

2. Anexa 3/42/02 capitol 5101 titlul 20 articol 
06 alin. 01   - coloana 3 

150 
 
 

Autori : 
Derzsi Ákos, Pető Csilla 
Mária, Olosz Gergely, 
Erdei D. István, Lakatos 
Petru – deputaţi UDMR 

Se propune modificarea sumei alocate cu titlu 
de „Deplasări interne, detaşări, transferări” de 
la valoarea de 90 mii lei la valoarea de 150 mii 
lei, având în vedere necesitatea asigurării 
cheltuielilor pentru efectuarea investigaţiilor în 
ceea ce priveşte soluţionarea cazurilor de 
discriminare precum şi pentru acoperirea 
necesarului deplasărilor la domiciliu ale 

 



Ciprian-Florinel Luca 
Ioan Sorin Roman – 
deputaţi PSD 
 

demnitarilor. 
Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

3. Anexa 3/42/02 capitol 5101 titlul 56 articol 
15 alin. 01   - coloana 3 

97 
 
 
 

Autori : 
Derzsi Ákos, Pető Csilla 
Mária, Olosz Gergely, 
Erdei D. István, Lakatos 
Petru – deputaţi UDMR 

 
Ciprian-Florinel Luca 
Ioan Sorin Roman – 
deputaţi PSD 
 

Se propune alocarea sumei de 97 mii lei cu 
titlu de programe comunitare pentru 
cofinanţări de proiecte cu finanţare externă 
nerambursabilă. Ca justificare, se au în vedere 
obligaţiile financiare pentru derularea 
proiectului Progress, aprobat în baza 
Contractului nr. VS/2010/0564 pentru 
realizarea acţiunii intitulată „Persoanele cu 
dizabilităţi mentale au drepturi”. 
Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării. 
 

 

4. Anexa 3/42/02 capitol 5108 titlul 56 articol 
15 alin. 02   - coloana 3 

389 
 
 

Autori : 
Derzsi Ákos, Pető Csilla 
Mária, Olosz Gergely, 
Erdei D. István, Lakatos 
Petru – deputaţi UDMR 

 
Ciprian-Florinel Luca 
Ioan Sorin Roman – 
deputaţi PSD 

Se propune alocarea sumei de 389 mii lei cu 
titlu de finanţare externă nerambursabilă. Ca 
justificare, se au în vedere obligaţiile 
financiare pentru derularea proiectului 
Progress, aprobat în baza Contractului nr. 
VS/2010/0564 pentru realizarea acţiunii 
intitulată „Persoanele cu dizabilităţi mentale au 
drepturi” 
Sursa de finanţare:  
din fonduri externe nerambursabile – bugetul 
Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării. 
 

 

 
 


