
 

 
 

1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENATUL 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială  

 
Nr.4c-9/1062  Nr.XXVII/283 

 
Bucureşti, 21 decembrie 2021 

 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2022 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul 

activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 

republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaților și Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 

a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 

proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2022, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 612/2021, 

respectiv nr. L 567/2021. 

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 21 decembrie 2021. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, 

supuse votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc în anexa 

care face parte din prezentul aviz. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat  

Adrian Solomon 
 

PREŞEDINTE, 
Senator  

Ion Rotaru 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

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 nr. 1/03, Capitolul 4203, 
Subcapitolul 24, Subvenții primite de 
bugetul asigurărilor sociale de stat 

16.281.415 mii lei 
 
Cristian Seidler – grupurile 
parlamentare USR 

Proporțional cu execuția bugetară la 
10 luni ale anului 2021, deficitul 
BASS este estimat la 14.818.800 mii 
lei pentru anul curent. Dat fiind că 
veniturile și cheltuielile sistemului de 
pensii sunt previzionate să crească cu 
9,87%, deficitul prognozat va crește 
și el în aceeași măsură până la 
valoarea de 16.281.415 mii lei. În 
condițiile în care subvenția prevăzută 
în BASS pentru anul 2022 este de 
doar 13.472.058 mii lei, e necesară 
suplimentarea acesteia cu 
2.809.357 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat, 
Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 
- diminuarea cu 359357 mii lei a 
sumelor din Capitolul Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
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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)
51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 
2‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 
- diminuarea cu 2.450.000 mii lei a 
sumelor din Capitolul Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 
2‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725. 
 

2.  Anexa nr. 1/03, Capitolul 6803, 
Grupa 57, Asistență Socială  

98.720.602 mii lei. 
 
Autor: Cristina Camelia Rizea - 
Grupurile parlamentare USR 

Demararea unui program național de 
stimulare a natalității prin alocarea 
unei sume în Bugetul Asigurărilor 
Sociale de Stat pentru decontarea a 
20.000 de proceduri de Fertilizare In 
Vitro.  
 
Finanțarea se asigură prin diminuarea 
cu 350.000 mii lei a sumelor din 
Capitolul Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
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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)
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725. 
 

3.  Capitolul 68.03 „Asigurări și 
asistență socială“, titlul 57 „Asistență 
socială“, articolul 02 „Ajutoare 
sociale“, alineatul 02 „Ajutoare 
sociale în natură“. 
200.000 mii lei 

02 Ajutoare sociale in natura Credite 
bugetare   
Majorare la 370.000 mii lei 
  
 
Autor: deputat Mitrea Dumitrina 

Turismul balnear a fost un domeniu 
aflat într-o situație dificilă încă 
dinaintea izbucnirii pandemiei, iar 
odată cu aceasta lucrurile s-au 
agravat, existând chiar riscul ca unele 
din puținele locații care valorifică 
resursele terapeutice din România, 
unice în Europa, să dispară definitiv; 
o politică de sprijin, chiar și proactiv, 
este esențială pe termen scurt, mediu 
și lung. 
În anul 2020 CNPP a încheiat 
Acorduri cadru pe 3 ani cu furnizorii, 
în valoare de 805.465 lei din care în 
anii 2020, 2021 s-au încheiat 
contracte subsecvente de  doar  
325.165 mii lei. 
Prin urmare, trebuie majorat 
substanțial bugetul CNPP pentru 
biletele de tratament, cel puțin la 
nivelul anului 2020, an în care era 
prevăzut la acest capitol 370.000 lei 
față de 200.000 mii lei cât este 
prevăzut în forma actuală.
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