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AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi 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 2009, trimis comisiilor cu 

adresele nr. PLx 44/2009, respectiv nr. L15/2009. 

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 11 februarie 2009. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de 

voturi (6 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente, redate în anexa la prezentul aviz. 

 

PREŞEDINTE, 
Victor Paul Dobre 

PREŞEDINTE, 
Rodica Nassar 

PREŞEDINTE, 
Cristian Rădulescu 
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ANEXĂ 
I. Amendamente admise 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / articol 

/ alineat 

Text amendament propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / sursa 
de finanţare 

 
1 

 
Art.22.  –  În  anul  2009,  cheltuielile  pentru 
transmiterea  şi  plata  pensiilor militare şi 
altor drepturi de asigurări sociale, cuvenite 
personalului din sistemul naţional de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională se 
stabilesc prin aplicarea coeficientului de până 
la 1,03% asupra sumelor virate. 
 

 
Art.22.  –  În  anul  2009,  cheltuielile  pentru 
transmiterea  şi  plata  pensiilor militare şi 
altor drepturi de asigurări sociale, cuvenite 
personalului din sistemul naţional de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională se 
stabilesc prin aplicarea coeficientului de  
1,03% asupra sumelor virate. 
 
Autori: Deputaţii Dan Mircea Popescu şi Ioan 
Cindrea - PSD+PC 
 

 
Pentru a asigura fondurile necesare pentru 
plata pensiilor. 
 
Sursa de finanţare: se menţine aceeaşi 
finanţare, respectiv din bugetele din care se 
finanţează drepturile în discuţie. 
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II. Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterilor, Comisiile reunite au respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / 

articol / alineat 

Text amendament propus de 
Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

 
1 

 
Art.4 lit.a)  
 
a) 2.022,2 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor, potrivit anexei 
nr.4; 
 

 
 
 
a) finanţarea sistemului de protecţie 
a copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială va fi asigurată în proporţie 
de 70% din bugetul de stat pe anul 
2009 şi în proporţie de 30% din 
bugetele consiliilor judeţene. 2.022,2 
milioane lei pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor, potrivit anexei nr.4. 
 
Iniţiatori: Deputaţii Dobre Victor Paul, 
Pocora Cristina-Ancuţa, Săpunaru 
Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu 
Liviu, Nedelcu Vasile - PNL, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 
 
 
 
 
 

 
În prezent sunt judeţe care nu 
contribuie la finanţarea activităţilor 
aferente protecţiei copilului, sau 
contribuie într-o proporţie foarte mică, 
respectiv sub 10-15%. Astfel, sistemul 
este subfinanţat. 

 
Amendamentul nu se 
justifică întrucât nu pot fi 
introduse obiective 
punctuale, acest lucru fiind 
în contradicţie cu 
modalitatea de construcţie 
bugetară europeană. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / 

articol / alineat 

Text amendament propus de 
Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

 
2 

 
Art.4 lit.d) 
 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, care 
se repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale  potrivit  prevederilor  art.  
33  alin.(3)-(7)  din  Legea  
nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

 
 
 
Suplimentarea sumei cu 30014 mii lei 
şi modificarea în mod corespunzător cu 
această sumă a anexei nr.7, prin 
introducerea poziţiei 43. Sectorul 2 al 
municipiului Bucureşti – 30.014  
 
Autor: Deputat Pop Georgian - 
PSD+PC 

 
Finanţare investiţii de interes public: 
- 23.552 mii lei – Sediu Poliţie 
Comunitară Sector 2, Bucureşti – Zona 
Baicului 
- 4.914 mii lei – Căsuţa cu zâmbete – 
Complex de servicii pentru copilul cu 
handicap 
- 830 mii lei – Complex de Servicii 
pentru Persoane Adulte cu Handicap cu 
Abilitate Ridicată din punct de vedere 
al Autonomiei Personale 
- 718 mii lei – Consolidarea şi 
modernizarea Centrului de Recuperare 
şi Reabilitare Neuropsihică Balotului 
(Corp A) 
 

 
Amendamentul nu se 
justifică întrucât nu pot fi 
introduse obiective 
punctuale, acest lucru fiind 
în contradicţie cu 
modalitatea de construcţie 
bugetară europeană.  

 

 
3 

 
Art. 5 alin.(3) 
 
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit.b), sunt destinate finanţării: 
 
__ 

 
 
La art.5 alin.(3), după lit.b) se propune 
introducerea unei noi litere, lit.b1), cu 
următorul cuprins: 
„b1) sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor în vârstă şi a 
celor cu handicap;” 
 
Autor: Deputat Seres Denes - UDMR 
 
 
 

 
Finanţarea funcţionării acestor instituţii 
cu caracter judeţean sau regional se 
impune şi din TVA defalcată din 
bugetul central către bugetele locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 
Aceste prevederi se regăsesc 
la acelaşi articol, litera g). 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / 

articol / alineat 

Text amendament propus de 
Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

 
4 

 
Bugetul Ministerului Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr. 3/20/01 
Capitolul 6800 
Grupa 51   
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 700 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputat Călin Popescu 
Tăriceanu – PNL, Grupurile 
Parlamentare Reunite ale PNL 
 

 
Suma este necesară pentru introducerea 
unui ajutor social în bani pentru 
familiile cu copii, care se întorc în ţară 
şi nu au locuinţă, loc de muncă şi nu au 
alte venituri. Acesta se acordă timp de 
6 luni. Termenul poate fi prelungit cu 
încă 6 luni în condiţiile în care, în 
acestă perioadă, ANOFM nu i-a oferit 
niciun loc de muncă. Valoarea acestuia 
va fi de 75% din salariul minim pe 
economie.  
Suma trebuie majorată şi din cauza 
faptului că prevederile actuale nu 
acoperă nici prestaţiile existente 
 
Sursa de finanţare: economii făcute la 
capitolul cheltuieli: Guvern, 
Administraţia Prezidenţială, Parlament 
 

 
Această propunere a fost 
deja soluţionată prin 
modificarea adusă Legii nr. 
76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de 
muncă în sensul prelungirii 
cu 3 luni a perioadei de 
acordare a ajutorului de 
şomaj pentru anul 2009. 

 
5 

 
Bugetul Ministerului Muncii, Familiei 
si Protectiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20/01 
Capitolul 6800 
Grupa 79 Operatiuni financiare 
 

 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 2000000 lei. 
 
Autori: Deputat Mirel Taloş – PNL, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

 
Necesitatea alocării din Fondul de 
Solidaritate Socială a 2.000.000 lei 
către administraţia locală a muncipiului 
Zalău pentru reconstruirea blocului 
E24 distrus în urma exploziei. 
 
Surse de finanţare: Mai buna colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat. 
 

 
În acest capitol se regăsesc 
sursele necesare pentru 
acordarea ajutoarelor 
financiare către persoane 
fizice aflate în dificultate şi 
nu pentru investiţii. 

 5/12 



Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / 

articol / alineat 

Text amendament propus de 
Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

 
6 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20/02 
Capitolul 5001 
Grupa 10  
Articolul 01  
Alineatul 30 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru alte drepturi 
suplimentare în bani cu suma de 
6300 mii lei.  
 
Iniţiatori: Senator Dan Radu Ruşanu, 
Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan 
Timiş – PNL, Deputat Maria Eugenia 
Barna – PSD+PC 
 

 
Necesitatea aplicării prevederilor 
contractului colectiv de muncă la nivel 
de grup de unităţi MMFPS semnat între 
Federaţia Salariaţilor din Administraţia 
Publică Centrală şi Locală din 
România „COLUMNA” şi Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
înregistrat sub nr.729/12/08.01.2009. 
Neaplicarea prevederilor contractuale 
poate genera soluţionarea în instanţă a 
revendicărilor salariaţilor cu obligaţia 
corelativă la plată. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor. 
 

 
Acest capitol vizează 
finanţarea obiectivelor aflate 
în derulare, iar în proiect au 
fost prevăzute numai sumele 
necesare finalizării 
lucrărilor începute în anii 
anteriori.  
Pentru corelare cu 
prevederile OUG nr. 
223/2008 privind unele 
măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare. 
 

 
7 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20/02 
Capitolul 6801  Asigurări şi asistenţă 
socială 
 

 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 2000000 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputaţii Dobre Victor Paul, 
Pocora Cristina-Ancuţa, Săpunaru 
Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu 
Liviu, Nedelcu Vasile - PNL, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

 
Sumele propuse acoperă numai 80% 
din totalul necesarului pe anul 2009. 
Acestea sunt necesare pentru: 
- alocaţiile de stat pentru copii – 
275000 mii lei;  
- indemnizaţii pentru creşterea 
copilului – 700000 mii lei;  
- alocaţii familiale complementare şi de 
susţinere pentru familia monoparentală 
– 350000 mii lei;  
- indemnizaţii speciale pentru persoane 
cu handicap – 350000 mii lei;  
- ajutor încălzire cu lemne – 400000 

 

Suplimentarea nu este 
necesară fiind suficiente 
resurse pentru plata acestor 
prestaţii. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / 

articol / alineat 

Text amendament propus de 
Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 

 
8 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20/02 
Capitolul 5001 
Grupa 71 Titlul XII Active 
nefinanciare 
Articolul 01 Active fixe 
 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru active fixe cu 3180 mii lei.  
 
Iniţiatori: Senator Dan Radu Ruşanu, 
Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan 
Timiş – PNL 
 

 
Atingerea nivelului anului 2008 de 
cheltuieli privind activele fixe. 
 
Sursa de finanţare: Camera Deputaţilor 

 
Acest capitol vizează 
finanţarea obiectivelor aflate 
în derulare, iar în proiect au 
fost prevăzute numai sumele 
necesare finalizării 
lucrărilor începute în anii 
anteriori.  
Pentru corelare cu 
prevederile OUG nr. 
223/2008 privind unele 
măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare. 
 

 
9 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20/02 
Capitolul 5001 
Grupa 71  
Articolul 01  
Alineatul 01 Construcţii 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru construcţii cu 100 mii lei.  
 
Iniţiatori: Senator Dan Radu Ruşanu, 
Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan 
Timiş – PNL 
 

 
Necesitatea finalizării lucrărilor de 
construcţie începute. 
 
Sursa de finanţare: Camera Deputaţilor 

 
Acest capitol vizează 
finanţarea obiectivelor aflate 
în derulare, iar în proiect au 
fost prevăzute numai sumele 
necesare finalizării 
lucrărilor începute în anii 
anteriori. Pentru corelare cu 
prevederile OUG nr. 
223/2008 privind unele 
măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / 

articol / alineat 

Text amendament propus de 
Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

 
10 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr. 3/20/02 
Capitolul 6801 Asigurări şi asistenţă 
socială 
 

 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.000.000 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputaţii Dobre Victor Paul, 
Pocora Cristina-Ancuţa, Săpunaru 
Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu 
Liviu, Nedelcu Vasile - PNL, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

 
Sumele propuse acoperă numai 80% 
din totalul necesarului pe anul 2009. 
Acestea sunt necesare pentru alocaţiile 
de stat pentru copii – 275.000 mii lei; 
indemnizaţii pentru creşterea copilului 
– 700.000 mii lei; alocaţii familiale 
complementare şi de susţinere pentru 
familia monoparentală – 350.000 mii 
lei; indemnizaţii speciale pentru 
persoane cu handicap – 350.000 mii 
lei; ajutor încălzire cu lemne – 400.000 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului  
 

 
Suplimentarea nu este 
necesară fiind suficiente 
resurse pentru plata acestor 
prestaţii. 

 

 
11 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr. 3/20/15 
Capitolul 5010  
Grupa 20  
Articolul 01 Bunuri şi servicii 
Alineatul 07 Transport 
 
 
 
 
 

 
Se propune reducerea sumelor la 
valoarea din anul 2008.  
 
Iniţiatori: Deputat Nini Săpunaru - 
PNL 
 

 
Se constată o creştere exagerată a 
acestor sume, având în vedere că este 
un buget de austeritate. 

 
Sursa de finanţare a acestor 
capitole nefiind bugetul 
statului ci venituri proprii 
ale instituţiilor din 
autofinanţare s-au păstrat 
sumele propuse în buget de 
către acestea. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / 

articol / alineat 

Text amendament propus de 
Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

 
12 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr. 3/20/15 
Capitolul 5010  
Grupa 20  
Articolul 05 Bunuri de natura 
obiectelor de inventar 
 

 
Se propune reducerea sumelor la 
valoarea din anul 2008.  
 
 
Iniţiatori: Deputat Nini Săpunaru - 
PNL 
 

 
Se constată o creştere exagerată a 
acestor sume, având în vedere că este 
un buget de austeritate. 

 
Sursa de finanţare a acestor 
capitole nefiind bugetul 
statului ci venituri proprii 
ale instituţiilor din 
autofinanţare s-au păstrat 
sumele propuse în buget de 
către acestea. 

 
13 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr. 3/20/15 
Capitolul 5010  
Grupa 20  
Articolul 12 Consultanţă şi expertiză 
 

 
Se propune reducerea sumelor la 
valoarea din anul 2008.  
 
 
Iniţiatori: Deputat Nini Săpunaru - 
PNL 
 

 
Se constată o creştere exagerată a 
acestor sume, având în vedere că este 
un buget de austeritate. 

 
Sursa de finanţare a acestor 
capitole nefiind bugetul 
statului ci venituri proprii 
ale instituţiilor din 
autofinanţare s-au păstrat 
sumele propuse în buget de 
către acestea. 

 
14 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr. 3/20/15 
Capitolul 5010  
Grupa 20  
Articolul 30  
Alineatul 01 Reclamă şi publicitate 
Alineatul 02 Protocol şi reprezentare 
 
 

 
Se propune reducerea sumelor la 
valoarea din anul 2008.  
 
 
Iniţiatori: Deputat Nini Săpunaru - 
PNL 
 

 
Se constată o creştere exagerată a 
acestor sume, având în vedere că este 
un buget de austeritate. 

 
Sursa de finanţare a acestor 
capitole nefiind bugetul 
statului ci venituri proprii 
ale instituţiilor din 
autofinanţare s-au păstrat 
sumele propuse în buget de 
către acestea. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / 

articol / alineat 

Text amendament propus de 
Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

 
15 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr. 3/20/15 
Capitolul 5010  
Grupa 71  
Articolul 01 
Alineatul 01 Construcţii 

 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
construcţii cu 4000 mii lei.  
 
Iniţiatori: Senator Dan Radu Ruşanu, 
Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan 
Timiş – PNL  

 
Necesitatea finalizării lucrărilor de 
construcţie începute. 
 
Sursa de finanţare: Camera Deputaţilor 

 
Acest capitol vizează 
finanţarea obiectivelor aflate 
în derulare, iar în proiect au 
fost prevăzute numai sumele 
necesare finalizării 
lucrărilor începute în anii 
anteriori.  
Pentru corelare cu 
prevederile OUG nr. 
223/2008 privind unele 
măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare. 
 

 
16 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr. 3/20/15 
Capitolul 6810  
Grupa 20  
Articolul 02 
Alineatul 01 Construcţii 
 

 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
reparaţii curente cu 5000 mii lei.  
 
Iniţiatori: Senator Dan Radu Ruşanu, 
Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan 
Timiş – PNL  

 
Atingerea nivelului anului 2008 de 
cheltuieli pentru reparaţii curente. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Turismului 

 
Acest capitol vizează 
finanţarea obiectivelor aflate 
în derulare, iar în proiect au 
fost prevăzute numai sumele 
necesare finalizării 
lucrărilor începute în anii 
anteriori.  
Pentru corelare cu 
prevederile OUG nr. 
223/2008 privind unele 
măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa/ titlul / 

articol / alineat 

Text amendament propus de 
Comisie 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea amendamentului propus / 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

 
17 

 
Bugetul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr. 3/20/15 
Capitolul 6810  
Grupa 71  
Articolul 01 
Alineatul 01 Construcţii 
 

 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
construcţii cu 4000 mii lei.  
 
Iniţiatori: Senator Dan Radu Ruşanu, 
Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan 
Timiş – PNL  

 
Necesitatea finalizării lucrărilor de 
construcţie începute şi îmbunătăţirea 
serviciilor de asistenţă socială. 
 
Sursa de finanţare: Camera Deputaţilor 

 
Acest capitol vizează 
finanţarea obiectivelor aflate 
în derulare, iar în proiect au 
fost prevăzute numai sumele 
necesare finalizării 
lucrărilor începute în anii 
anteriori.  
Pentru corelare cu 
prevederile OUG nr. 
223/2008 privind unele 
măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare. 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
Anexa nr.8  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2009 
............................................................... 
33. Sălaj ........................................ 530 
............................................................... 
 

 
Suplimentarea cu 20 de posturi. 
 
 
 
............................................................... 
33. Sălaj ......................................... 550 
............................................................... 
 
Autor: Deputat Seres Denes - UDMR 
 
 

 
Suplimentarea posturilor este necesară 
funcţionării parohiilor cu număr mic de 
enoriaşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 
În contextul reducerii 
cheltuielilor de personal, nu 
se justifică acceptarea unui 
astfel de amendament. 
Pentru corelare cu 
prevederile OUG nr. 
223/2008 privind unele 
măsuri de reducere a unuor 
cheltuieli bugetare. 
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Cap.68.02.71 Asigurări şi asistenţă 
socială 

 
Susţinerea investiţiei – Judeţul Vaslui 
Creşă pentru copii – 2 creşe – Valoare 
3.000.000 lei 
 
Iniţiatori: Senator Doina Silistru, 
Deputat Victor Cristea – PSD+PC  

 
Lipsă locuri pentru copii în creşele 
existente şi natalitatea sporită. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 

 
Amendamentul nu se 
justifică întrucât nu pot fi 
introduse obiective 
punctuale acest lucru fiind 
în contradicţie cu 
modalitatea de construcţie 
bugetară europeană. 
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Cap.68.02.71 Asigurări şi asistenţă 
socială 

 
Susţinerea investiţiei – Judeţul Vaslui 
Centru social – Valoare 6.500.000 lei 
 
Iniţiatori: Senator Doina Silistru, 
Deputat Victor Cristea – PSD+PC 

 
Lipsa centrului social (cantină, şcoală, 
cabinete medicale, club, etc.) 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 

 
Amendamentul nu se 
justifică întrucât nu pot fi 
introduse obiective 
punctuale acest lucru fiind 
în contradicţie cu 
modalitatea de construcţie 
bugetară europeană. 
 

 
 
 

Întocmit, 
Consilier Elena Anghel           Consilier Georgeta Bratu 
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