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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 SENATUL 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 

Nr.27/496/3 noiembrie 2004  Nr.XIX/517/3 noiembrie 2004 
 

 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005  

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 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 2005, 

trimis comisiilor cu adresele nr. 629 din 29 octombrie 2004, respectiv nr.L/713/2004. 

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 2 noiembrie 2004. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 15 voturi pentru şi 3 

voturi împotrivă, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament, redat în 

anexa la prezentul aviz. 

 
 

 Preşedinte, 
Smaranda Dobrescu 

Preşedinte, 
Aurel Pană 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Întocmit, 
Expert Monica Rallu CURTA 
 

  

 

Administrator
conform
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A N E X Ă 
 

Amendament admis: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendament propus 
(autor) 

text adoptat de comisii 
Motivare 

0 1 2 3 
 
1 

 
__ 

 
După Capitolului VI – Dispoziţii referitoare la 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, se introduce un nou capitol, Capitolul VI1, 
cu următorul cuprins: 
 
"Capitolul VI1 
Dispoziţii referitoare la agenţii economici 
 
Art.331. – (1) Regiile autonome, societăţile şi 
companiile naţionale, institutele naţionale de 
cercetare-dezvoltare şi celelalte societăţi comerciale 
cu capital de stat pot efectua anual, în limita cotei 
de 2% aplicată fondului de salarii realizat anual, 
aferent salariaţilor cu contract individual de 
muncă, cheltuieli sociale pentru administrarea 
acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, creşe, 
dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate 
acordate în cazul bolilor profesionale şi al 
accidentelor de muncă până la internarea într-o 
unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze 
sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi 
pentru şcolile pe care le au sub patronaj. 
(2) În cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alin.(1) 
unităţile menţionate pot aloca sume pentru: 
acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de 
procurarea unor daruri pentru copiii minori ai 
salariaţilor şi cadouri oferite salariatelor; 
acoperirea parţială a costului transportului la şi de 
la locul de muncă al salariaţilor; suportarea 
parţială a costului biletelor de tratament sau de 
odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii 
de familie ai acestora, inclusiv a transportului; 
acordarea de ajutoare pentru înmormântare; 
acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit 
pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca 
urmare a calamităţilor naturale, pentru acoperirea 
unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau 
incurabile, precum şi pentru contribuţia la 
fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, 
potrivit prevederilor art.66 din Legea minelor 
nr.85/2003. De asemenea, unităţile menţionate pot 
contribui, prin alocarea unor sume, la ajutorarea 
copiilor din şcoli şi din centrele de plasament. 

 
 
 
 
 
 
Pentru finanţarea 
corespunzătoare a unor 
cheltuieli sociale 
derulate prin acţiuni, 
activităţi sau unităţi 
aflate în subordinea 
agenţilor economici cu 
capital majoritar de stat.
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 (3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin.(1) 
şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile 
pentru protecţia socială, acordate de către regiile 
autonome, societăţile şi companiile naţionale 
subvenţionate, precum şi de către societăţile 
comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, se 
prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de către 
Guvern. 
(4) Veniturile de natura celor prevăzute la alin.(2), 
realizate de salariaţi, acordate de angajatori în 
limita prevăzută la alin.(1), nu se supun 
impozitării." 
 
Autori: deputaţii Paula Ivănescu şi Gheorghe Barbu 
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Amendamente respinse: 

 
În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse: 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Autor 
Textul amendamentului Motivare 

0 1 2 3 
 
1 

 
Articolul 8, alineatul (7) 
 
(7) Aplicarea prevederilor din 
actele normative în vigoare 
referitoare la primele ce se 
acordă cu ocazia plecării în 
concediul de odihnă, precum şi 
a celor ale art.32 alin.(2) din 
Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, se suspendă până la 
data de 31 decembrie 2005. 
 

 
D-na deputat Paula Ivănescu şi 
d-l deputat Gheorghe Barbu 
propun eliminarea textului. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Salarizarea necorespunzătoare 
a funcţionarilor publici şi a 
altor categorii de bugetari. 
Neaplicarea legislaţiei votate 
de Parlament. 
 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât prin O.U.G. 
nr.82/2004, cu aplicabilitate de 
la 1 noiembrie 2004, se 
prevede majorarea salariilor 
funcţionarilor publici, în medie 
cu 20%, la care se adaugă 
cadrul general de indexări. 
 

 
2 

 
Art.40. – În bugetele 
instituţiilor publice, indiferent 
de sistemul de finanţare şi de 
subordonare, inclusiv ale 
activităţilor finanţate integral 
din venituri proprii înfiinţate pe 
lângă unele instituţii publice, cu 
excepţia instituţiilor finanţate 
integral  din venituri proprii, nu 
se pot aproba sume pentru 
acordarea tichetelor de masă, 
întrucât în buget nu sunt 
prevăzute sume cu această 
destinaţie. 
 

 
D-na deputat Paula Ivănescu şi 
d-l deputat Gheorghe Barbu 
propun eliminarea textului. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Salariaţii bugetari din diversele 
domenii ale administraţiei 
trebuie trataţi în mod egal cu 
salariaţii din alte domenii, pe 
baza aceloraşi acte normative 
care reglementează acordarea 
tichetelor de masă. 
 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât tichetele de masă se 
asigură din profit şi în cazul 
instituţiilor bugetare nu sunt 
prevăzute sume cu această 
destinaţie, aceste instituţii 
nefiind aducătoare de profit. 
 

    
3 __ D-l  deputat Adrian Moisoiu 

propune ca în bugetul de stat al 
Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
să se prevadă suma de 130 
miliarde lei minimum pentru 
finanţarea persoanelor 

Argumente pentru susţinere: 
Nu este prevăzută nici o sumă 
în proiectul de buget pe anul 
2005 cu această destinaţie. 
 
Argumente pentru respingere: 
Suma este prevăzută în Anexa  
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  instituţionalizate cu handicap 

din judeţul Mureş, cum ar fi 
cele din centrele de recuperare 
din Călugăreni, Bârncoveneşti, 
Glodeni, Iclăuzel, Căpuş, 
Sighişoara, Târgu Mureş. 

nr.3/20/07, Capitolul 5700, 
Titlu/Articol 39, Alineat 07 – 
Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
drepturile acordate persoanelor 
cu handicap, iar în anexa 
nr.3/20/7b se regăsesc sumele 
defalcate pe judeţe, judeţului 
Mureş fiindu-i alocată suma de 
120.270.300 mii lei. 

    
 
4 

 
Anexa nr.5 
Nr.curent 35 – Judeţul Suceava 
Coloana 3 – Susţinerea 
sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap 
 
Suma: 139.589.000 
 

 
D-l deputat Tudor Mohora 
propune înlocuirea sumei de 
139.589.000 cu suma de 
411.589.000 

 
Argumente pentru susţinere: 
Suma repartizată pentru anul 
2005 reprezintă doar 42,7% din 
suma alocată în anul 2004. 
 
Argumente pentru respingere: 
Nu este prevăzută sursa de 
finanţare. 
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Anexa nr.8 
Nr. Curent 35 – Judeţul 
Suceava 
Coloana 4 – Susţinerea 
sistemului de protecţie a 
copilului 
 
Suma: 113.693.000 
 

 
D-l deputat Tudor Mohora 
propune înlocuirea sumei de 
113.693.000 cu suma de 
153.693.000. 

 
Argumente pentru susţinere: 
În judeţul Suceava este o mare 
presiune din partea familiilor 
cu copii mici pentru înscrierea 
acestora în creşe. Se are în 
vedere şi faptul că natalitatea şi 
sprijinirea copiilor sunt 
domenii prioritare, actuale şi 
de perspectivă, ale Guvernului 
României. 
În judeţul Suceava este o mare 
presiune din partea familiilor 
cu copii mici pentru înscrierea 
acestora în creşe. Se are în 
vedere şi faptul că natalitatea şi 
sprijinirea copiilor sunt 
domenii prioritare, actuale şi 
de perspectivă, ale Guvernului 
României. 
 
Argumente pentru respingere: 
Nu este prevăzută sursa de 
finanţare. 
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6 

 
Anexa nr.8 
Nr. Curent 35 – Judeţul 
Suceava 
Coloana 5 – Creşe 
 
Suma: 4.814.000 
 

 
D-l deputat Tudor Mohora 
propune înlocuirea sumei de 
4.814..000 cu suma de 
5.814.000. 

 
Argumente pentru susţinere: 
În judeţul Suceava este o mare 
presiune din partea familiilor 
cu copii mici pentru înscrierea 
acestora în creşe. Se are în 
vedere şi faptul că natalitatea şi 
sprijinirea copiilor sunt 
domenii prioritare, actuale şi 
de perspectivă, ale Guvernului 
României. 
 
Argumente pentru respingere: 
Nu este prevăzută sursa de 
finanţare. 
 

 
 
 

Întocmit, 
Expert Monica Rallu CURTA 

 




