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 În conformitate cu prevederile art.

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

muncă şi protecţie socială

și bărbați din Camera Deputaților

protecţie socială și Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, 

culte și minorități din Senat

proiectul Legii bugetului 

adresele nr. Plx 26/2019

Potrivit prevederilor art.22

Camerei Deputaţilor şi Senatului

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa 

februarie 2019. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente

regăsesc în anexa la prezentul aviz.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 SENAT

 Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială

 Nr. XXVII/48/11.02.2019
  
 Comisia pentru drepturile 

omului, egalitate de  
culte și minorități

 Nr. XXVII/71/11.02.2019

  
AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 201
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială și Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei 

și bărbați din Camera Deputaților, respectiv Comisia pentru muncă, familie ş

și Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, 

Senat au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 

ii bugetului de stat pe anul 2019, trimis comisiilor cu 

/2019, respectiv nr. L 88/2019. 

Potrivit prevederilor art.22 din Regulamentul activităților comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii comisiilor reunite au 

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa comună 

cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente

regăsesc în anexa la prezentul aviz. 

SENATUL 

 
Comisia pentru muncă, familie 

şi protecţie socială 

48/11.02.2019 

Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de  șanse, 

și minorități 
Nr. XXVII/71/11.02.2019 

de stat pe anul 2019 

Regulamentul activităților 

Comisia pentru 

și Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei 

Comisia pentru muncă, familie şi 

și Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, 

au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 

s comisiilor cu 

ților comune ale 

, membrii comisiilor reunite au 

comună din 11 

cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care se 
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În urma finalizării dezbaterilor,  membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi (32 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 

abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Adrian SOLOMON 
 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Ion ROTARU 
 
 
 
 
 

  

          
         PREȘEDINTE, 
            Deputat 
Cristina-Ionela IURIȘNIȚI 

 

 
PREȘEDINTE, 

Senator  
Dorin-Valeriu BĂDULESCU 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
        

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motiva ția 
respingerii 
(numai pt 
comisii) 

1. Anexa 3/20 - Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale/ Capitolul 
5000/ Grupa 57/ Titlul IX - 
Asistență socială 
 
 

Se suplimentează cu suma de 5.827 mii lei 
pentru creșterea bugetului alocat finanțării 
conform legii nr. 34/1998 privind acordarea 
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, cu completările ulterioare. 
 
Autori:  
Florina Presadă, senator USR 
Grupul parlamentar USR 

Sursa  de  finanțare: Anexa   nr.3/56 bugetul 
Academiei Oamenilor de Știință din România, 
Capitolul 5301, Titlul 71, TITLUL XIII Active 
nefinanciare, Cercetare fundamentală (de bază). 

Respins la vot 

2. Anexa nr. 3 / 20 / 01 Ministerul 
Muncii și Justitiei Sociale / 
Titlul 57 /TITLUL IX 
ASISTENTA SOCIALA 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 / 20 / 01 Ministerul Muncii și 
Justitiei Sociale / Titlul 57 /TITLUL IX 
ASISTENTA SOCIALA cu suma de 
2.130.528 mii lei pentru majorarea alocației 
de stat pentru copii, începând cu data de 1 
martie 2019. 
 
Autor: 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Alocația de stat pentru copii nu s-a indexat din 
anul 2015. Valoarea acesteia a scăzut puternic, 
din cauza creșterii puternice a prețurilor. În 
condițiile în care Bugetul asigurărilor sociale are 
excedent, propunem ca această sumă să fie 
utilizată pentru majorarea alocației de stat pentru 
copii. 
  
Sursa de finanțare: Excedentul de 2.900.711 mii 
lei înregistrat de Bugetul asigurărilor sociale.  

Respins la vot 
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3. Anexa 3/20 
 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii ” „Centru de zi, 
cantină socială şi dezvoltare unitate îngrijire 
la domiciliu pentru persoane vârstnice în 
oraşul Hârşova”, cu suma de 330 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Dat fiind numărul mare de persoane vârstnice din 
comunitate, se impune înființarea unei cantine 
sociale și dezvoltarea unității de îngrijire la 
domiciliu a acestora. Această investiție 
presupune amenajarea unui spațiu adecvat, dotat 
cu sistem de încălzire, mobilier, veselă și 
bucătărie, în care să se poată pregăti alimentele 
necesare și distribuirea lor bătrânilor. Totodată, 
se impune achiziționarea unui mijloc de transport 
pentru aprovizionarea cu alimente dar și pentru 
distribuirea hranei gata preparate către 
beneficiari. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale– Resurse generale 
 

Respins la vot 

4. Anexa 3/20 
 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii 
”Centru multifuncţional pentru persoane 
aflate in situatii de risc, comuna Mihail 
Kogălniceanu”,  cu suma de 2.081 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului întrucât 
în comuna Mihail Kogălniceanu există un număr 
mare de copii cu dizabilităţi şi persoane vârstnice 
fără însoţitor care necesită transport în 
municipiul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale – Resurse generale 
 
 
 
 

Respins la vot 
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5. Anexa 3/20  
 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii  ”Construire centru 
pentru orientare, supraveghere şi sprijinire a 
copilului care a săvârşit o faptă penală”, cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

În vederea realizării priorităţilor strategice pe 
termen mediu, DGASPC Constanţa a propus 
înfiinţarea la nivelul judeţului Constanţa a unui 
serviciu social cu cazare care să răspundă 
categoriei de minori care săvârşesc fapte penale 
şi nu răspund penal.Centrul va asigura asistenţă 
socio-psiho-educativă îngrijire şi recuperare 
pentru copiii delincvenţi, grupa de vârstă 8-14 
ani. Serviciile de tip rezidenţial, organizate ca 
centre de plasament de orientare, supraveghere şi 
sprijinire a reintegrării sociale a copilului care 
săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, se 
vor înfiinţa la nivel judeţean sau regional, după 
caz, cu acordul şi concursul MMFPSPV, MAI, 
MEN, MS, MJ, Ministerului Public, 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după 
modelul centrelor de reeducare(sau educative, 
conform Noului Cod Penal) pentru tinerii între 
14-18 ani. Serviciile rezidenţiale asigura o 
perioada cuprinsă între 3 şi 6 luni găzduire 
pentru a se putea derula programele de reinserţie. 
Serviciile rezidenţiale sunt organizate în 
structura direcţiilor generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului, în regim de componente 
funcţionale ale acestora, fără personalitate 
juridică. 
Misiunea: Serviciul asigură accesul beneficiarilor 
pe o perioadă determinată la servicii de asistenţă 
socială în vederea reintegrării sociale şi 
familiale.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Realocare sume prin transferul 

Respins la vot 
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de la alte unităţi ale administraţiei publice 

6. Anexa 3/ 20 
Ministerul Muncii si Justitiei 
Sociale 
Capitol 
Planificarea, elaborarea si 
implementarea strategiilor și 
politicilor in domeniul social.  
 
Cod 271 I  
 
 

Se alocă suma de 500  mii lei pentru 
finanțarea unei campanii in mass media de  
informare  și conștientizare a populației in 
privința violenței domestice si a violenței in 

școli 
 

Se alocă suma de 350 mii lei pentru 
amenajarea unui Centru pentru victimele 
violenței și servicii sociale integrate   în 

cladirea fostei Școli gimnaziale din 
Cartierul Slatinița , Bistrița  

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

Grupul parlamentar USR  
 

 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea partidelor politice 
 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul Transferuri de 
capital, Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 
 
Deși recent legislația autohtonă a suferit 
modificările necesare pentru armonizarea cu 
Convenția de la Istanbul, iar  autoritățile au 
obligația morală și legală să ia măsurile ce se 
impun. 
 
Statisticile sunt ingrijoratoare si impun fara 
dubiu necesitatea prevenției și combaterii 
violenței care face nepermis de multe victime în 
România. O dată la 5 zile, o femeie își pierde 
viața în urma unui atac violent, iar în 2018 
numărul total de infracțiuni din acest registru a 
crescut cu 2200 de cazuri față de 2017. Este clar 
că avem nevoie de măsuri reale și este datoria 
noastră să transmitem un mesaj de solidaritate cu 
victimele. 

Respins la vot 
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O societate funcțională nu se poate realiza în 
lipsa unei strategii și a unei campanii naționale 
antiviolență în școli, în familie, și în societate în 
general. 
O campanie națională avand ca temă violența 
din școli si violența asupra femeilor trebuie să 
înceteze prin educație dar mai ales prin 
informarea corectă, respectarea și aplicarea 
legii! 
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