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AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera
Deputaţilor, respectiv Comisia pentru muncă, familie şi
protecţie socială şi Comisia pentru egalitate de şanse din Senat
au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2017, trimis comisiilor cu adresele
nr. PLx 7/2017, respectiv nr. L 10/2017.
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 3 februarie 2017.
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au
hotărât, cu majoritate de voturi (23 voturi pentru si 10 voturi
împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege.
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În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente,
care, supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. Acestea
se regăsesc în anexele la prezentul aviz.

PREŞEDINTE,
Deputat
Adrian SOLOMON

PREŞEDINTE,
Senator
Ion ROTARU

PREŞEDINTE,
Deputat
Oana Mioara BÎZGAN-GAYRAL

PREŞEDINTE,
Senator
Adrian WIENER
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ANEXA 1
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

1.
Art.57 alin.(1)
Art.57. - (1) În anul 2017, cheltuielile
şi
achitarea
pentru
transmiterea
drepturilor de pensii şi asistenţă socială
finanţate din bugetul de stat sau din
transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale şi care se plătesc la
domiciliul beneficiarilor prin Compania
Naţională „Poşta Română" - S.A. se
calculează prin aplicarea unui coeficient
negociabil ce nu poate depăşi 1% asupra
valorii sumelor plătite.

Art.57. - (1) În anul 2017, cheltuielile Pentru corelare cu dispoziţiile similare din
şi
achitarea Legea bugetului asigurărilor sociale de
pentru
transmiterea
drepturilor de pensii şi asistenţă socială stat.
finanţate din bugetul de stat sau din
transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale şi care se plătesc la
domiciliul beneficiarilor prin Compania
Naţională „Poşta Română" - S.A. se
calculează prin aplicarea unui coeficient
de 1% asupra valorii sumelor plătite.
Autor: deputat PSD Adrian Solomon
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Anexa 2
AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.
1.

Articolul din lege/anexa/capitol
Text amendament propus
/subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/
(autor, apartenenţă politică)
articol/alineat
Anexa 3/20
Alocarea a 17.800 mii lei pentru
Art. 51.01.54
Programul de Interes National
(PIN) in domeniul egalitatii de
sanse pentru femei si barbati si
violentei in familie pe
urmatoarele capitole:
PIN 1: Infiintarea sau
consolidarea Centrelor de
primire in regim de urgenta si a
centrelor pentru prevenirea si
combaterea violentei in familie si
organizarea echipelor de
interventie integrata: 9.000 mii
lei
PIN 2: Infiintarea si sustinerea
serviciilor de asistenta pentru
agresori in cazurile de violenta in
familie: 6.000 mii lei
PIN 3: Cresterea participarii
femeilor la procesul decizional si
promovarea in functii de

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

În România, statisticile arată că în
anul 2015 au fost înregistrate 15.933
de victime ale infracțiunii de lovire
sau alte violențe în familie (Situația
statistică a persoanelor și a
infracțiunilor prevăzute de Legea nr.
217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței în familie în
anul 2015, IGPR) http://violentaimpotrivafemeilor.ro/
Situatia actuala la nivel national in
Romania:
● 31 de judete NU au centre de
zi si de informare
● 8 judete si 2 sectoare din
Bucuresti NU au centre de
primire in regim de urgenta a
victimelor

Potrivit prevederilor HG
nr.973/2012
privind
aprobarea procedurii de
acordare a sumelor din
bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului
Muncii,
Familiei
şi
Protecţiei
Sociale, centrele de zi şi
rezidenţiale, înfiinţate în
condiţiile legii, pot primi
finanţare
în
vederea
acoperirii unor cheltuieli cu
lucrările de construcţii,
reparaţii,
amenajări
şi
Aceste
modernizări.
finanțări
nu sunt cu
destinație specială prevăzute
în bugetul MMFJS si se
aprobă doar după ce se
evaluarea
realizează
proiectelor
conform
metodologiei aprobate prin

Multe dintre victime sunt nevoite să
părăsească domiciliul, neavând de
cele mai multe ori o soluție imediat la
îndemână pentru a-și rezolva situația
locativă și au nevoie de servicii
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conducere si decizie - Retele
resursa pentru promovarea
egalizatii de sanse intre femei si
barbati: 2.800 mii lei
Aceste PIN-uri trebuie
securizate si garantate prin
Bugetul de stat deoarece ele fac
obiectul unor situatii grave si
urgente cu care se confrunta
femeile din Romania, au fost
incluse in Programul de
Guvernare PSD si fac parte din
angajamentul Romaniei de
aderare la Conventia de la
Istambul.
Sen. Florina Raluca Presadă,
USR
Dep. Oana-Mioara BizganGayral, USR
Dep. Iulian Bulai, USR

sociale specializate. Centrele de
primire și cele pentru prevenire și
combatere a violenței domestice sunt
o soluție, încă insuficient de
răspândite pentru a răspunde nevoii
existente.

Ordinul nr.2765/2012.

Din HG-urile privind PIN-urile
privind combaterea violenței
domestice puse în dezbatere publică
în 2016 de către ANES menționăm
că: Modalitatea de finanțare a acestor
centre de primire și de prevenire a
violenței domestice se realizează în
baza unui proces de evaluare şi
selecţie a proiectelor depuse în
parteneriat de către consiliile locale,
Direcțiile Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului,
consiliile locale și/sau Organizații
neguvernamentale constituite în
condițiile legii
Raportat la anul 2015, la nivel
național există numai 33 de servicii în
regim de zi pentru victimele violenței
în familie. Dintre acestea 25 sunt
centre de prevenire și combaterea
distribuite după cum urmează: 3
DGASPC, 6 Consiliul Local, 13 –
Organizații nonguvernamentale, 3
Parteneriat public- privat. Mai sunt 8
centre pentru servicii de informare și
sensibilizare a populației, distribuite
după cum urmează: 5 Consiliul Local,
3 – Organizații nonguvernamentale.
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În prezent există județe în care nu
există deloc adăposturi pentru
victimele violenței în familie: Caraș
Severin, Călărași, Constanța,
Mehedinți, Olt, Satu Mare, Sălaj,
Tulcea, Timiș, Vrancea, Sector 2,
Sector 4, Sector 6.
Rezultate investiție/alocarii de
fonduri in Bugetul 2017:
- 42 de centre pentru prevenirea și
combaterea violenţei în familie
înființate și/sau consolidate în 41
județe și mun. București;
- înființarea și/sau consolidarea a 16
centre de primire în regim de urgență
adresate victimelor violenței;
- 42 de echipe multidisciplinare
constituite/create și pregătite
profesional, câte una în fiecare din
cele 41 județe și municipiul
București;
- 42 de campanii de informare privind
serviciile oferite în cadrul centrelor.
Sursa de finanțare: Bugetul
Ministerului Muncii si Justitiei
Sociale
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2.

Anexa 3/20
Capitol 5001/Grupa57/Titlul
IX/Articol02/Alineat01

Se propune alocarea sumei de
2.500 mii lei, pentru 2500 tineri
care părăsesc anual sistemul de
protecție a copilului la împlinirea
vârstei de 18 ani (până la 26 de
ani conform legii 272/2004
privind protectia si promovarea
drepturilor copilului,
republicata). Finanțarea este
lunară și constă în plata chiriei
pe o perioadă de cel puțin 2 ani
de zile.
Dep. Iulian Bulai, USR
Sen. Florina Presada, USR

Conform Autorității Naționale
pentru Protecția Copilului și
Adopție în România aproximativ
2500 tineri părăsesc anual centrele
de plasament și nu au asigurate
condițiile necesare începerii noului
stil de viață. Consider că pentru cel
puțin 2 ani, acești tineri, să aibă
asigurată suma de 1000 lei/lunar în
vederea asigurării unei chirii.
Dacă ne dorim ca acești tineri să
devină o contribuție pozitivă în
societate avem responsabilitatea
să-i susținem și după ce le este
încetată măsura de protecție
specială.
Deprinderile de viață independentă
se dobândesc odată cu sistarea
măsurii de protecție, acum au
nevoie mai mult de noi. Mulți
dintre ei pleacă cu mari sechele
emoționale și nu fac față noului stil
de viață.

Există cadrul normativ
necesar pentru sprijinirea
acestor tineri, respectiv
Porgramul “Prima cameră”.
O parte din cheltuieli vor fi
suportate din bugetul de
stat, iar o parte din fonduri
europene. Este vorba de
cheltuieli cu plata chirie,
cheltuieli de întreţinere,
pentru o perioadă de doi ani,
dar şi particularizarea unei
componente de asistenţă
specială de consiliere pentru
a preîntâmpina abuzurile pe
care aceşti copii le pot avea
la locul de muncă: muncă
neplătită, la negru sau peste
program.

Avem responsabilitatea să le
întindem o mână de ajutor.
Sursa de finanţare: Bugetul
Ministerului Muncii și Justiției
Sociale
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3.

Anexa3/20
Capitol5001/Grupa71/Titlul
XIII/Articol01/Alineat01

Se propune alocarea sumei de
457 mii lei pentru construcția
unui centru destinat persoanelor
victime ale violenței în familie Mun. Piatra Neamț, Jud. Neamț;
Dep. Iulian Bulai, USR

“Violența în familie este o
problema gravă în România. Peste
2.300 de femei au căzut victime
ale violenței domestice doar în
primele luni ale acestui an în
România. Dintre acestea, 34 au
murit. Situația este mult mai gravă
dacă privim în urmă. În ultimii doi
ani, s-au înregistrat peste 27 de mii
de victime si peste 400 de decese.
Studiile arată că în România 45%
dintre femei au fost agresate
verbal, 30% au fost abuzate fizic,
iar 7% au fost abuzate sexual pe
durata vietii.” – se arată într-un
raport publicat de Monitorul de
Neamț în anul 2007.
Sursa de finanțare: Bugetul
Ministerului Muncii și Justiției
Sociale

Potrivit prevederilor HG
nr.973/2012
privind
aprobarea procedurii de
acordare a sumelor din
bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului
Muncii,
Familiei
şi
Protecţiei
Sociale, pentru finanţarea
unor cheltuieli de investiţii
şi reparaţii capitale pentru
centrele de zi şi rezidenţiale,
aceste centre, înfiinţate în
condiţiile legii, pot primi
finanţare
în
vederea
acoperirii unor cheltuieli cu
lucrările de construcţii,
amenajări
şi
reparaţii,
Aceste
modernizări.
finanțări
nu sunt cu
destinație specială prevăzute
în bugetul MMJS si se
aprobă doar după ce se
evaluarea
realizează
proiectelor
conform
metodologiei aprobate prin
Ordinul nr.2765/2012.

4.
Anexa nr. 3/49
02, Ministerul Consultării
Publice şi Dialogului Social,

Suplimentarea cu 30.000 mii lei
pentru a crea un proiect pilot de
buget participativ la nivel
național cu proiecte regionale în

Bugete participative la nivel local
s-au adoptat în peste 1.500 de
localități din lume. Portugalia a
demarat un proiect pilot la nivel

Cadrul
constituţional
existent vorbeşte despre
democraţia reprezentativă,
nu participativă.
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50.01- Cheltuieli buget de stat,
Articol 30- Alte cheltuieli,
Alineat 30- Alte cheltuieli cu
bunuri și servicii

cadrul
Ministerului,
50.01Cheltuieli buget de stat, Articol
30 - Alte cheltuieli, Alineat 30Alte cheltuieli cu bunuri și
servicii

național cu scopul de crește
participarea publicului la luarea
deciziilor și a spori încrederea în
autorități prin delegarea parțială a
unor decizii bugetare către
cetățeni. Modelul propus este cel
Dep. Adrian-Octavian Dohotaru, portughez care propune deliberare
USR
off-line și vot online sau prin
bancomate ((https://opp.gov.pt/)).
Sursa de finanțare:
Anexa nr. 3 / 13 / 02, Secretariatul
General al Guvernului, Cap.
67.01- Cultură, Recreere şi
Religie, Subcapitolul 50-Alte
servicii în domeniile culturii,
recreerii și religiei”.
Destinaţie:
Anexa nr. 3 /49/ 02, Ministerul
Consultării Publice şi Dialogului
Social, 50.01- Cheltuieli buget de
stat, Articol 30- Alte cheltuieli,
Alineat 30- Alte cheltuieli cu
bunuri și servicii
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