
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

SENAT 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

Comisia pentru sănătate 
şi familie 

 

Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie 

socială  
 

Nr.27/590/06.12.2011 Nr.28/289/06.12.2011 Nr.XXVII/167/06.12.2011 

 
 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 

 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul 

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială, 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 2012, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 692/2011, 

respectiv nr. L 717/2011. 

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 5 decembrie 2011. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 13 voturi 

împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente 

care, supuse votului, au fost respinse. Amendamentele sunt 

redate în anexa la prezentul aviz. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Victor Paul Dobre 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Rodica Nassar 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Petru Başa 
 
 
 
 
 

  

SECRETAR, 
Deputat 

Kerekes Karoly 

SECRETAR, 
Deputat 

Ion Burnei  

SECRETAR, 
Senator 

Alexandru Cordoş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Întocmit, 

Expert parlamentar Lidia Vlădescu 

Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
 



 

ANEXĂ 
Amendamente respinse 

 

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.  
Art. 5  alin. (6) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(4) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, cu 
excepţia celor prevăzute la alin.(5), 
se face prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor publice 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, după consultarea 
consiliului judeţean şi a primarilor, 
iar pentru finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat cu 
asistenţa tehnică de specialitate a 
inspectoratului şcolar, în funcţie de 
numărul de elevi/preşcolari şi 
standardele de cost aferente şi de 
numărul de beneficiari ai serviciilor 
respective.  
 
 
 
 
 

Modificarea Art. 5 alin (6) 
“(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată prevăzute la alin.(4) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se face prin 
hotărâre de Consiliul judeţean, respectiv 
de Consiliul general al municipiului 
Bucureşti, după consultarea  primarilor, iar 
pentru finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie 
de numărul de elevi/preşcolari şi standardele 
de cost aferente şi de numărul de beneficiari 
ai serviciilor respective”. 

Autori: Deputat PSD Cindrea Ioan şi Grupul 
parlamentar  PSD  
 

Pentru  respectarea principiului 
constituțional al autonomiei și 
democrației locale 
 
  
Sursa de finanţare: 
Nu necesită fonduri suplimentare 
 
 

Procedura de repartizare se 
face la nivelul direcţiilor 
generale judeţene a 
finanţelor publice locale. 
Criteriile sunt stabilite prin 
Legea finanţelor publice 
nr.500/2002. 
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2.  
Art. 38 - În anul 2012, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 
privind instituirea pensiei sociale 
minime garantate, aprobată prin 
Legea nr.196/2009, este de 350 lei. 

Reformularea Art. 38 
 
Art.38. - În anul 2012, nivelul indemnizaţiei 
sociale pentru pensionari, prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 
privind instituirea pensiei sociale minime 
garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, 
este de 400 lei”. 

Autori: Deputat PSD Cindrea Ioan şi Grupul 
parlamentar  PSD  
 

Pentru acoperirea inflației 
oficiale și pentru asigurarea 
protecției sociale minime a 
pensionarilor conform 
prevederilor Constituției 
României  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2012 
 
 

Sursa de finanţare indicată 
nu poate suporta efortul 
financiar propus în 
amendament. 

3. Art. 42 – Ordonatorii principali de 
credite ai bugetului de stat au 
obligaţia să transmită Ministerului 
Finanţelor Publice detalierea în 
structură, pe funcţii, a numărului 
maxim de posturi finanţat prin 
prezenta lege şi salariul mediu de 
bază pe funcţii din anul 2012, în 
termen de 30 de zile de la publicarea 
prezentei legi. 

Se propune eliminarea Art. 42. 
 
Autor: 
 Deputat PSD: Cindrea Ioan PSD si grupul 
parlamentar PSD 
 
 

Considerăm că pentru 
fundamentarea proiectului Legii 
bugetului  de stat pe anul 2012, 
etapa de detaliere în structură, pe 
funcții a numărului de posturi  
finanțate pe anul 2012 trebuia să 
preceadă  elaborarea proiectului 
de buget și NU DUPĂ aprobarea 
Legii bugetului  de stat pe anul 
2012  
 
Sursa de finanţare: 
Nu este cazul 
 

Detalierea în structură, pe 
funcţii, a numărului de 
posturi intră în atribuţia 
ordonatorilor de credite. 

4. Art. 43 - (1) În anul 2012 plata 
titlurilor executorii se efectuează în 
cuantumul prevăzut pentru acest an 
prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2009 privind plata 
unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea 

Se propune eliminarea Art 43, alin (1)  
 
Autor: 
Deputat PSD: Cindrea Ioan PSD si grupul 
parlamentar PSD 
 

Conform Constituției României 
în baza principiului separării 
puterilor în statul democratic, 
titlurile executorii definitive sunt 
obligatorii pentru puterea 
executivă. Prevederile art. 15 și 
ale OUG 71/2009 sunt 

Prevedere necesară, 
întrucât plata acestor sume 
este prevăzută în OUG 
nr.71/2009. 
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de drepturi salariale personalului din 
sectorul bugetar, cu modificările şi 
completările ulterioare, din sumele 
aprobate la titlul "Cheltuieli de 
personal", în mod eşalonat în tranşe 
trimestriale egale. 
 

neconstituționale.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2012 

5.  
__ 

După art. 45 se introduce un art. nou 451 

cu următorul cuprins: 
 
Art.451. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2012, 
cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor 
funcţiei de bază/salariilor funcţiei de 
bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum 
au fost acordate personalului plătit din 
fonduri publice pentru luna decembrie 2011, 
se majorează cu 15%. 
(2) Începând cu 1 ianuarie 2012, cuantumul 
sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi 
al celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit legii, din 
salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar 
brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel 
cum au fost acordate personalului plătit din 
fonduri publice pentru luna decembrie 2011, 
se majorează cu 15%, în măsura în care 
personalul îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii. 
(3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la 
alin. (1) şi (2) se va stabili în anul 2012 
ţinându-se seama de gradul sau treapta 
profesională, vechimea în muncă, vechimea 
în funcţie sau, după caz, în specialitate, 

 
În anul 2011 nu a fost acordată 
niciun fel de creştere salarială 
deşi nivelul inflaţiei a fost unul 
considerabil iar reducerea de 
25% operată în anul 2009 nu a 
fost acoperită integral. Începând 
cu luna ianuarie 2011 s-a acordat 
o creştere de doar 15%  care 
reprezintă de fapt un procent de 
creştere de doar 12% din 
reducerea iniţială de 25%. 
 

 
Prevederea nu poate fi 
cuprinsă în bugetul de stat, 
fiind reglementată prin 
legea de salarizare anuală. 
Majorarea propusă nu 
poate fi susţinută financiar, 
având în vedere 
constrângerile bugetare. 
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dobândite în condiţiile legii până la 31 
decembrie 2011. 
(4) Cuantumul soldei de grad/salariului 
gradului profesional, al soldei de 
comandă/salariului de comandă, precum şi 
cuantumul gradaţiilor, astfel cum au fost 
acordate personalului plătit din fonduri 
publice pentru luna decembrie 2011, se 
majorează cu 15%. 
 
Iniţiator: Alexandru Cordoş senator PSD si 
grupul parlamentar PSD 
 

6. Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02,  
cap. 5001,  
grupa 51,  
art. 01,  
alin 04   
„Finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art. 
01, alin 04  „Finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap” se modifică după 
cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma de 
94662 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor, 
Deputat PNL Câmpeanu Mariana, Deputat 
PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban Ludovic, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL Dontu 
Mihai, deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat PNL 
Ţintean Ioan 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Măsura este de natură să reducă 
impactul social negativ al 
măsurilor anticriză luate în 
ultimii doi ani de către guvernul 
Boc, în principal asupra 
persoanelor cu dizabilităţi, 
Readucerea finanţării cu 4,51% 
pentru aceste persoane cu nevoi 
speciale îngreunează situaţia 
acestora. Propunem menţinerea 
sumei la nivelul anului 2011 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Naţional de Dezvoltare 

Sursa de finanţare indicată 
nu poate suporta efortul 
financiar propus în 
amendament. 
 
Sumele prevăzute sunt 
acoperitoare, având în 
vedere numărul de 
beneficiari. Nu s-a 
diminuat cuantumul 
prestaţiilor, ci numărul 
beneficiarilor, ca urmare a 
controalelor efectuate 
pentru limitarea erorilor şi 
fraudelor din sistem. 

7. Anexa 3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

 
 

Suma solicitată de 24.861 mii lei 
ar acoperi necesarul de finanţare 

Sursa de finanţare indicată 
nu poate suporta efortul 
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5001.51.01.04  
Finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap … 
2.003.660 mii lei  

5001510104 Finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap …2.028.521 mii lei 
 
Iniţiatori: deputaţi UDMR Antal István, Erdei 
Dolóczki István, 
Edler András 
 

a  drepturilor persoanelor cu 
handicap din judeţul Harghita.  
Având în vedere că reducerea cu 
4,51% a sumelor pentru 2012  în 
comparaţie cu cele pe 2011 este 
mult prea drastică, riscând astfel 
întârzieri sau chiar 
imposibilitatea plăţii drepturilor 
cuvenite persoanelor cu 
handicap, propunem reducerea 
cu doar 3,32% a acestora.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Serviciului Român de 
Informaţii ar scădea cu infimul 
procent de 0,71% în locul unei 
creşteri cu 1,85%. 
 

financiar propus în 
amendament. 
 
Sumele prevăzute sunt 
acoperitoare, având în 
vedere numărul de 
beneficiari. Nu s-a 
diminuat cuantumul 
prestaţiilor, ci numărul 
beneficiarilor, ca urmare a 
controalelor efectuate 
pentru limitarea erorilor şi 
fraudelor din sistem. 

8. Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20/02  
capitol 5001,  
grupa 51  
Titlul VI  
alineat 04 

Alocarea din  bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale a sumei 30.320 
mii lei pentru plata salariilor şi 
indemnizaţiilor însoţitorilor şi persoanelor cu 
handicap la nivelul judeţului Buzău. 
 
Autori: 
Deputaţi PDL Cezar Preda, Valeriu Alecu   
Deputaţi PNL Titi Holban, Adrian George 
Scutaru 
Deputat PSD Adrian Mocanu 
Senator PDL Viorel Constantinescu 
Senator PNL Marian – Cristinel Bîgiu 
 

În urma calculelor efectuate la 
nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale din 
judeţul Buzău, s-a stabilit că 
aceasta este suma necesară 
pentru plata salariilor şi 
indemnizaţiilor însoţitorilor şi 
persoanelor cu handicap pentru 
judeţul Buzău, pentru anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Sursa de finanţare indicată 
nu poate suporta efortul 
financiar propus în 
amendament. 
 
Sumele prevăzute sunt 
acoperitoare, având în 
vedere numărul de 
beneficiari. Nu s-a 
diminuat cuantumul 
prestaţiilor, ci numărul 
beneficiarilor, ca urmare a 
controalelor efectuate 
pentru limitarea erorilor şi 
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fraudelor din sistem. 
 

9. Anexa 3/20/02 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 
Capitol 5001,  
Grupa 51/ 
Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
art. 01,  
alineat 07 

În anul 2012 indemnizaţiile prevăzute la 
articolul 4, alin. (4) din Legea nr. 341/2004 
cu modificările şi completările ulterioare se 
menţin la acelaşi nivel cu cele ce se acordă 
pentru luna decembrie 2011. 
 
 
Autor:   
Deputat Gheorghe HOGEA, grup PDL 
Deputat Marius Dugulescu, grup PDL 
Deputat Maria Barna, grup Progresist 

OUG nr. 80/2010, aşa cum a fost 
adoptată de Camera Deputaţilor 
prevede la art. 18 următoarele: 
„În anul 2012 indemnizaţiile 
prevăzute la art. 4 alin. (4) din 
Legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri  şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, 
precum  şi faţă de persoanele 
care  şi-au jertfit viaţa sau au 
avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu se 
acordă.”, fapt care contravine 
recunoaşterii drepturilor celor 
care s-au remarcat la Revoluţia 
din anul 1989. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului şi 
Catedrala Mântuirii Neamului 
 
 
 

Sursa de finanţare indicată 
nu poate suporta efortul 
financiar propus în 
amendament. 
Respins la vot. 

10. Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02,  
cap. 5001,  

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art. 
01, alin 26  „Transferuri privind contribuţia 
de asigurări de sănătate pentru persoanele 
aflate în concediu pentru creşterea copilului” 

Măsura este de natură să sprijine 
creşterea natalităţii în România şi 
să asigure un climat de securitate 
pentru mamă şi copil. Se 

Sumele prevăzute sunt 
acoperitoare pentru plata 
prestaţiilor. 
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grupa 51,  
art. 01,  
alin 26   
„Transferuri privind contribuţia de 
asigurări de sănătate pentru 
persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului” 
 

se modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma de 
43606 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor, 
Deputat PNL Câmpeanu Mariana, Deputat 
PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban Ludovic, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL Dontu 
Mihai, deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat PNL 
Ţintean Ioan 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

propune menţinerea cunatumului 
la nivelul anului 2011.  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Naţional de Dezvoltare 

11. Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02,  
cap. 5001,  
grupa 51,  
art. 01,  
alin 36   
„Sprijin financiar la constituirea 
familiei” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art. 
01, alin 36  „Sprijin financiar la constituirea 
familiei” se modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma de 
35789 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor, 
Deputat PNL Câmpeanu Mariana, Deputat 
PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban Ludovic, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL Dontu 
Mihai, deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat PNL 
Ţintean Ioan 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Măsura este de natură să reducă 
impactul social negativ al 
măsurilor anticriză luate în 
ultimii doi ani de către guvernul 
Boc, în principal asupra 
tinerilor/familiilor cu copii. Se 
propune menţinerea cuantumului 
la nivelul anului 2010. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Naţional de Dezvoltare 

Legea prin care se acorda 
sprijinul financiar la 
constituirea familiei a fost 
abrogată. Ca atare, nu se 
poate finanţa un drept care 
nu mai este prevăzut legal. 
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12. Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02,  
cap. 5001,  
grupa 51,  
art. 01,  
alin 37  
„Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art. 
01, alin 37  „Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri” se 
modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma de 
37320 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor, 
Deputat PNL Câmpeanu Mariana, Deputat 
PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban Ludovic, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL Dontu 
Mihai, deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat PNL 
Ţintean Ioan 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Măsura este de natură să 
protejeze persoanele cu venituri 
mici. Se propune menţinerea 
cuantumului la nivelul anului 
2011 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Naţional de Dezvoltare 

Sumele sunt acoperitoare. 

13. Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02,  
cap. 5001,  
grupa 51,  
art. 01,  
alin 40   
„Transferuri pentru acordarea 
trusoului pentru nou-născuţi” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 51, art. 
01, alin 40  „Transferuri pentru acordarea 
trusoului pentru nou-născuţi” se modifică 
după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma de 
22498 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul Victor, 
Deputat PNL Câmpeanu Mariana, Deputat 
PNL Pocora Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban Ludovic, 

Măsura este de natură să reducă 
impactul social negativ al 
măsurilor anticriză luate în 
ultimii doi ani de către guvernul 
Boc, în principal asupra 
tinerilor/familiilor cu copii. Se 
propune menţinerea cuantumului 
la nivelul anului 2010 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Naţional de Dezvoltare 

Legea prin care se acorda 
sprijinul financiar la 
constituirea familiei a fost 
abrogată. Ca atare, nu se 
poate finanţa un drept care 
nu mai este prevăzut legal. 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL Dontu 
Mihai, deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat PNL 
Ţintean Ioan 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

14. Legea bugetului de stat pe 2012  
Anexa 3/20 Min. Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, anexa 3/20 cu suma de 500.000 lei 
- pentru continuarea lucrărilor la Centrul de 
ingrijiri Paleative „Sfântul Nectarie”din 
localitatea Cluj  Napoca, jud Cluj 
 
Iniţiator:  
Senator PSD Alexandru Cordoş si grupul 
parlamentar PSD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor la Centrul 
de ingrijiri Paleative „Sfântul 
Nectarie”din localitatea Cluj  
Napoca, jud Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Procedura de acordare a 
sumelor pentru asemenea 
investiţii se acordă prin 
HG, pe baza documentaţiei 
specifice depuse de 
solicitant. 

15. Legea Bugetului de Stat pe 2012, 
Anexa 3/20 
 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

Alocarea sumei de 1.000.000 de lei pentru 
inființarea unor creșe care să deservească 
Parcurile Industriale ale Ploiestiului, cât și 
principalele 3 cartiere ca număr de populație 
ale Municipiului Ploiești, județul Prahova. 
 
 
Inițiator: Senator PSD- Iulian Bădescu 

Necesitatea asigurării unor 
servicii socio-educative de 
calitate. Necesitatea asigurării 
securității și formării copiiilor cu 
vârsta de până la un an. 
Necesitatea asigurării suportului 
necesar dezvoltării familiilor din 
Municipiul Ploiești. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 

16. Anexa 3/20  Facilitati RATP pentru persoanele cu Este absolut necesara  plata Amendamentul nu a fost 
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Min. Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale 

handicap valoare 3.800.000 
 
Inițiator : Florin Constantinescu Senator 
PSD, Sorin Constantin Lazar Senator PSD 
 

acestor facilitati pentru 
persoanele cu handicap  
 
Sursa de finantare:  
Fondul de Rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului 
 

susţinut de iniţiatori. 

17. Anexa 3/20  
Min. Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale 

Plata persoanelor cu handicap si a 
insotitorilor valoare 15.800.000 
 
Inițiator : Florin Constantinescu Senator 
PSD, Sorin Constantin Lazar Senator PSD 

Este absolut necesara  plata 
acestor facilitati pentru 
persoanele cu handicap  cat si a 
insotitorilor acestora  
 
Sursa de finantare:   
Fondul de Rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului 
 
 
 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 

18. Anexa 3/20  
capitol 5001  
grupa 57,  
titlul IX Asistenta sociala  
articol 1 asigurări sociale 

 
Păstrarea nivelului cheltuielilor cu asigurările 
sociale din capitolul asistenta sociala la 
nivelului execuției preliminare din anul 2011 
in suma nominala de 7.863.752 mii lei, in 
creștere cu 1,99% fata de proiectul propus de 
guvern 
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 

Prin proiectul de buget se 
propune o scădere de 1,99%a 
cheltuielilor de asigurări 
sociale, din domeniul asistentei 
sociale. Având in vedere 
prognozele macroeconomice 
pentru anul 2012 nivelul ratei 
sărăciei in Romania va creste pe 
fundalul crizei financiare, 
implicit cheltuielile de asistenta 
sociala si cele de plătite de către 
bugetul de stat ca asigurări 
sociale pentru persoanele asistate 
social. Sursa de finanțare Anexa 
3/20 capitol 5001 grupa 70, 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 
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cheltuieli de capital titlul XII 
Active nefinanciare 
 

19. Anexa 3/20  
capitol 5001  
grupa 57,  
titlul IX Asistenta sociala  
articol 2 ajutoare sociale 

Păstrarea nivelului cheltuielilor cu asigurările 
sociale din capitolul asistenta sociala la 
nivelului execuției preliminare din anul 2011 
in suma nominala de 6.089.957 mii lei, in 
creștere cu 0,21% fata de proiectul propus de 
guvern 
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 
 

Având in vedere prognozele 
macroeconomice pentru anul 
2012 nivelul ratei sărăciei in 
Romania va creste pe fundalul 
crizei financiare, implicit 
cheltuielile de asistenta sociala 
Sursa de finanțare Anexa 3/20 
capitol 5001 grupa 70, cheltuieli 
de capital titlul XII Active 
nefinanciare 
 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 

20. Anexa 3/20  
capitol 5001  
grupa 10,  
titlul I,  
art.01,  
alin.01 Salarii de baza 

Păstrarea nivelului cheltuielilor cu salariile la 
nivelului execuției preliminare din anul 2011 
in suma nominala de 149.874 mii lei, in 
creștere cu 6,18% fata de proiectul propus de 
guvern 
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 

Prin proiectul de buget se 
propune o scădere de 6,18% a 
cheltuielilor cu salariile. Din 
documentul sinteza privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu de unde rezulta nevoia 
unui personal suplimentar care sa 
aduca la indeplinire noile acte 
normative adoptate, iar reducerea 
salariilor va reduce calitatea 
serviciului public. Sursa de 
finanțare Anexa 3/20 capitol 
5001 grupa 70, cheltuieli de 
capital titlul XII Active 
nefinanciare 
 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 

21. Anexa 3/20  
capitol 5001  
grupa 70, cheltuieli de capital  

Reducerea cheltuielilor active nefinanciare la 
suma din execuția financiara preliminara a 
anului 2011, in suma nominala de 35.079 mii 

Prin proiectul de buget se 
propune o creștere de 733,33% 
pentru mobilier, alte active fixe 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 
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titlul XII Active nefinanciare  lei 
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 

cu 81,82%, construcții cu 
71,40%, active fixe cu 79,4%, 
in total pe titlul XII Active 
nefinanciare cu 55,43%, masini 
echipament cu 31,34,5% fata 
de execuția preliminara a 
anului 2011, sume nejustificate 
in punctul 6 al documentului 
sinteza privind prioritățile 
strategice pe termen mediu  
 

22. Anexa nr. 3/20/02 pag. 6 
Cap. 6801 
Titlu 71 
Art. 01 
Alin. 01 
 

Construcţia a două creşe în Municipiul 
Vaslui 
  
Valoare: 3.600 mii lei 
 
Autori:  
senator PSD SILISTRU DOINA 
deputat PSD CRISTEA VICTOR 
Grupul parlamentar PSD 

Motivare: 
Privatizarea unităţilor economice 
a dus la disponibilizarea multor 
salariaţi şi desfiinţarea 
grădiniţelor şi creşelor ce 
funcţionau pe lângă acestea. 
Situaţia economică este precară, 
natalitatea ridicată şi se impune 
asigurarea educaţiei timpurii, 
conform Legii educaţiei. În 
aceste condiţii are loc şi 
socializarea copiilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale  
 

Procedura de acordare a 
sumelor pentru asemenea 
investiţii se acordă prin 
HG, pe baza documentaţiei 
specifice depuse de 
solicitant. 

23. Anexa 3/20  
capitol 6801  
grupa 10,  
titlu I cheltuieli de personal,  
art.01,  

Reducerea cheltuielilor cu personalul pentru 
persoanele din afara unitatii la nivelul din 
execuția financiara preliminara a anului 2011, 
in suma nominala de 10 mii lei 
 

Prin proiectul de buget se 
propune o creștere de 400% 
fata de execuția preliminara a 
anului 2011, sume nejustificate 
in documentul sinteza privind 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 
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aliniat 12  
Indemnizatii platite unor persoane 
din afara unitatii 
 

Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL prioritățile strategice pe termen 
mediu. Sursa de finanțare Anexa 
3/20 capitol 5001 grupa 70, 
cheltuieli de capital titlul XII 
Active nefinanciare 
 

24. Anexa 3/20  
capitol 6801  
grupa 20,  
titlu I bunuri si servicii  
art.03,  
aliniat 01 Hrana pentru oameni 

Păstrarea nivelului cheltuielilor cu hrana 
pentru oameni la nivelul din execuția 
financiara preliminara a anului 2011, in suma 
nominala de 12 mii de lei, in creștere cu 
58,33% fata de proiectul propus de guvern 
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 

Prin proiectul de buget se 
propune o scădere de 58,33%a 
cheltuielilor cu hrana din 
domeniul asistentei sociale. 
Având in vedere prognozele 
macroeconomice pentru anul 
2012 nivelul ratei sărăciei in 
Romania va creste pe fundalul 
crizei financiare, implicit 
cheltuielile de asistenta sociala si 
cele de plătite de către bugetul de 
stat ca asigurări sociale pentru 
persoanele asistate social. Sursa 
de finanțare Anexa 3/20 capitol 
5001 grupa 70, cheltuieli de 
capital titlul XII Active 
nefinanciare 
 
 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 

25. Anexa 3/20  
capitol 6801  
grupa 20,  
titlu I bunuri si servicii  
art.10, Cercetare-dezvoltare 

Reducerea cheltuielilor cu cercetarea-
dezvoltarea cu 75% fata de nivelul propus de 
guvern, reprezentand o crestere cu 20% fata 
de execuția financiara preliminara a anului 
2011, in suma nominala de 1.420 mii lei 
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 
 

Prin proiectul de buget se 
propune o creștere de 95% fata 
de execuția preliminara a anului 
2011, sume nejustificate in 
documentul sinteza privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu. Sursa de finanțare Anexa 
3/20 capitol 5001 grupa 70, 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 
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cheltuieli de capital titlul XII 
Active nefinanciare 
 

26. Anexa 3/20  
capitol 6801,  
grupa 51,  
titlu 01  
art.04, finanțarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

Păstrarea nivelului cheltuielilor cu finanțarea 
drepturilor acordate persoanelor cu handicap 
la nivelul din execuția financiara preliminara 
a anului 2011, in suma nominala de 
2.098.322 mii de lei, in creștere cu 4,51% 
fata de proiectul propus de guvern 
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 

Prin proiectul de buget se 
propune o scădere de 4,51% a 
cheltuielilor finanțarea 
drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap, fara a 
se explica in documentul sinteza 
privind prioritățile strategice pe 
termen mediu de unde rezulta 
nevoia scăderii acestor sume: se 
reduce numărul persoanelor cu 
handicap? Sursa de finanțare 
Anexa 3/20 capitol 5001 grupa 
70, cheltuieli de capital titlul XII 
Active nefinanciare 
 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 

27. Anexa 3/20 capitol 6801, grupa 51, 
titlu 01 art.26, transferuri privind 
contribuția de asigurări de sănătate 
pentru persoanele aflate in concediu 
de creștere copil 

Păstrarea nivelului cheltuielilor cu finanțarea 
transferuri privind contribuția de asigurări de 
sănătate pentru persoanele aflate in concediu 
de creștere copil la nivelul din execuția 
financiara preliminara a anului 2011, in suma 
nominala de 129.336 mii de lei, in creștere cu 
33,72% fata de proiectul propus de guvern 
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 

Prin proiectul de buget se 
propune o scădere de 33,72% a 
contribuției de asigurări de 
sănătate pentru persoanele aflate 
in concediu de creștere copil, 
fara a se explica in documentul 
sinteza privind prioritățile 
strategice pe termen mediu de 
unde rezulta nevoia scăderii 
acestor sume: se reduce numărul 
persoanelor care se vor afla in 
concediu de creștere copil? Sursa 
de finanțare Anexa 3/20 capitol 
5001 grupa 70, cheltuieli de 
capital titlul XII Active 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 
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nefinanciare 
 

28. Anexa 3/20 capitol 6801, grupa 51, 
titlu 01 art.40, transferuri pentru 
acordarea trusoului pentru nou-
născuți  

Păstrarea nivelului cheltuielilor cu finanțarea 
transferuri pentru acordarea trusoului pentru 
nou-născuți la nivelul prevazut in execuția 
financiara preliminara a anului 2010 (in anul 
2011 aceasta prestație nefiind acordata), in 
suma nominala de 22.508 mii de lei, fata de 
10 mii lei in proiectul propus de guvern 
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 

Prin proiectul de buget se 
propune o scădere de la 22508 
mii lei in 2010 la 10 mii lei in 
2012 a transferurilor pentru 
acordarea trusoului pentru nou-
născuți, fara a se explica in 
documentul sinteza privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu de unde rezulta nevoia 
scăderii acestor sume: se reduce 
numărul nașterilor in 2012 fata 
de 2010 de 22.500 ori? Sursa de 
finanțare Anexa 3/20 capitol 
5001 grupa 70, cheltuieli de 
capital titlul XII Active 
nefinanciare 
 
 
 
 
 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 

29. Legea Bugetului de stat, Proiect de 
buget pe anul 2012 – Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale,  
Anexa nr.3/20/27, Program 486 ; 
Anexa nr.3/20/27, Program 662 ; 
Anexa nr.3/20/27, Program 802 . 
 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice,  

Se propune acordarea, în anul 2012, a 
indemnizaţiei prevăzute la articolul 4, alin. 4 
din Legea nr.341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Efortul bugetar anual 
este de 275 milioane lei.    
 
Iniţiatori:  
Raymond Luca, senator PNL;  
Laurenţiu-Florian Coca, senator PSD;  
Toni Greblă, senator PSD;  

Pl-x nr.410/2011 prevede, la 
articolul 18, că indemnizaţiile în 
cauză nu se acordă în anul 2012, 
fapt inadmisibil pentru 
respectarea memoriei Revoluţiei 
de la 1989. 
 
Legea 410/2011 prevede, la 
articolul 18, că indemnizaţiile în 
cauză nu se acordă în anul 2012, 

Sursa de finanţare indicată 
nu poate suporta efortul 
financiar propus în 
amendament. 
Respins la vot. 
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Articolul 01,  
Alineatul 07 ; 
 

Dusan Popov, deputat Min.;  
Paun Nicolae, deputat Min.;  
Gheorghe Firczak, deputat Min.;  
Nicolae Mircovici, deputat Min.;  
Daniel Budurescu, deputat PNL;  
Victor Socaciu, deputat PSD;  
Gheorghe Hogea, deputat PDL 
Ilie Sârbu, senator PSD
  

fapt inadmisibil pentru 
respectarea memoriei Revoluţiei 
de la 1989. 
 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul alocat construirii 
Catedralei Mântuirii Neamului şi 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale.  
bugetul SRI.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă Bugetară la 
dispoziția Guvernului, Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale, 
Bugetul SRI 
 
 
 
 
 

30.  
Anexa nr.3/20/29  
cod obiectiv 82 sediu DMPSG Sibiu 
(794 mii lei),  
cod obiectiv 83 DMPS si CJP 
Giurgiu (4489 mii lei),  
cod obiectiv 84 DMPS Brașov (5213 
mii lei) 
 

 
Abrogare  
 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator PNL 

DMPS au fost instituții ale 
MMFPS, desființate prin HG 
1387/2009. 

Amendamentul nu a fost 
susţinut de iniţiatori. 

31.  
Anexa 3/51 

 
Indicatori Buget Propuneri Creştere Creştere 

 
20.16 – studii şi cercetări 

Sumele nu pot fi acoperite 
fără identificarea sursei de 
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 CES 
2012 

CES 2012 mii lei % 

Cheltuieli 
totale 

2622 3213 591 22 

Cheltuieli 
curente 

2622 3213 591 22 

Cheltuieli 
de 
personal 

1957 1957 0 0 

Bunuri şi 
servicii 

658 1243 585 89 

Alte 
transferuri 

7 13 6 86 

 
 
Autori:doamna deputat Aura Vasile şi grupul 
parlamentar PSD 

Justificare – pentru îndeplinirea 
atribuţiilor conferite prin legea 
de funcţionare, CES îşi propune 
să realizeze în anul 2012 studii şi 
cercetări, a căror valoare se 
ridică la suma de 250 mii lei 
 
20.06.02 – deplasări şi detaşări 
Justificare – imaginea CES 
România este afectată de lipsa de 
fonduri necesare participării la 
acţiunile internaţionale ale 
organismelor internaţionale la 
care, prin calitatea de membru cu 
drepturi depline, CES trebuie să-
şi îndeplinească obligaţiile. 
Toate aceste acţiuni determină o 
creştere a cheltuielilor legate de 
deplasări şi detaşări în valoare de 
173 mii lei. 
 
20.30.02 - cheltuieli de protocol 
şi reprezentare 
La cheltuielile de protocol şi 
reprezentare sunt necesare pentru 
organizarea acţiunilor 
internaţionale la care CES 
România este gazdă, suma de 
108 mii lei anual  
 
20.13 - pregătire profesională 
Justificare: Pentru atingerea 
obiectivelor principale, CES 

finanţare. 
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trebuie să dispună de personal de 
o înaltă calificare pentru care 
sunt necesare cursuri de pregătire 
profesională. Valoarea acestor 
cursuri se ridică în anul 2012 la 8 
mii lei. 
 
20.14 - protecţia muncii, PSI 
Justificare: Întrucât, până în 
prezent, CES nu a beneficiat de 
servicii de medicina muncii şi 
PSI, în conformitate cu 
prevederile legale, supunându-se 
astfel riscului de a i se aplica 
contravenţii, se 
impune alocarea unei sume 
anuale de 14 mii lei cu aceasta 
destinaţie. 
 
20.01.30 - alte bunuri şi servicii 
pentru întreţinere si funcţionare 
Justificare: Din cauza faptului ca 
nu a avut alocaţie bugetară 
pentru achiziţionarea unor 
programe informatice 
(amortizare, ALOP), CES este 
nevoit să achiziţioneze servicii 
informatice în valoare 
anuală de 10 mii lei. 
 
20.30.30 - alte cheltuieli cu 
bunurile şi serviciile 
Justificare: Datorită unei scheme 
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de personal foarte reduse, CES 
este nevoit să apeleze la 
serviciile 
unor specialişti pentru prestarea 
de servicii, în vederea unei 
funcţionari optime. Suma 
necesară pentru anul 2012 este 
de 22 mii lei . 
 
50.55.02.01 -contribuţii şi 
cotizaţii la organisme 
internaţionale 
Justificare: CES este afiliat la 
două organisme internaţionale: 
AICESIS (CES România fiind 
membru fondator) şi UCESIF 
(CES România deţinând în 
prezent vicepreşedinţia), pentru 
care plata contribuţiei externe se 
ridică la suma de 13 mii lei anual 
(3.000 euro). Pentru anul 2012, 
diferenţa solicitată este de 6 mii 
lei  
 

 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Decebal Stănescu 

Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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