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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENATUL 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială  
Nr.4c-9/1061  Nr.XXVII/282 

 
Comisia pentru egalitate de 
şanse pentru femei şi bărbaţi 

 Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi 

Nr.4c-20/547  Nr.XXVI/785 
  

Comisia pentru tineret şi sport  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 

Nr.4c-25/140 Nr.XXVIII/410 
   

Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale 

 

Nr.4c-6/1271   
 

Bucureşti, 21 decembrie 2021 
 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului 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, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi, Comisia pentru tineret şi sport şi Comisia pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaților și Comisia 

pentru muncă, familie şi protecţie socială, Comisia pentru drepturile omului, 

egalitate de şanse, culte şi minorităţi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport ale Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022, trimis comisiilor cu 

adresele nr. PLx 611/2021, respectiv nr. L 566/2021. 

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 cadrul dezbaterilor au fost analizate: 

- Anexa 3/58 - Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, 

familie şi protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de 

şanse, culte şi minorităţi din Senat; 

- Anexa 3/64 – Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi, Comisia pentru tineret şi sport din Camera Deputaților 

și Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, Comisia pentru drepturile 

omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport din Senat; 

- Anexa 3/20 - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, 

familie şi protecţie socială din Senat; 

- Anexa 3/51 - Consiliul Economic şi Social - Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială din Senat. 

 

La dezbateri au participat membrii comisiilor conform propriilor liste de 

prezenţă. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Anexei 3/58 - Consiliul de 

monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Anexei 3/64 – Ministerul 

Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Anexei 3/20 - Ministerul Muncii 

şi Solidarităţii Sociale. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Anexei 3/51 - Consiliul Economic 

şi Social. 

 

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 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Dan Tanasă 
 
 
 

 VICEPREŞEDINTE, 
Senator 

Ioan Cristina 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Tudor Rareş Pop 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
Senator 

Monica-Cristina Anisie 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Iusein Ibram 
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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. 3 / 20 / 01 Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale /  
Titlul 57 /TITLUL IX ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 20 / 01 
Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale / Titlul 57 /TITLUL IX 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ cu suma de 
2.130.528 mii lei pentru majorarea 
alocației de stat pentru copii, începând 
cu data de 1 martie 2022. 
 
Autor: 
Grupurile Parlamentare Alianța 
pentru Unirea Românilor 
 

Motivaţia amendamentului: 
Suma este destinată creșterii 
alocațiilor de stat pentru  
copii, care deși trebuiau 
dublate prin lege, Guvernul  
s-a opus acuzând lipsa de 
fonduri și optând pentru 
varianta majorării graduale a 
acestora. 
Legea prin care urmau să fie 
mărite alocațiile a fost 
promulgată pe 14 ianuarie 
2020 de către Președintele 
României.  
Conform acestei legi, 
cuantumul alocațiilor de stat 
pentru copii trebuia majorat 
astfel: 600 de lei pentru copiii 
de până la 2 ani (până la 3 ani 
pentru copiii cu dizabilități) și 
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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) 

300 de lei pentru cei cu vârste 
între 2 și 18 ani. 
Având în vedere cele expuse 
mai sus, consider că 
respectarea legii este 
obligatorie pentru toții 
cetățenii țării, iar viitorul 
copiilor noștri și asigurarea 
unui trai mai bun pentru 
aceștia trebuie să fie o 
chestiune prioritară pe agenda 
oricărui Guvern. 
În acest sens solicit 
suplimentarea sumelor 
destinate asistenței sociale cu 
suma prevăzută în conținutul 
textului amendamentului 
propus. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin alocarea financiară din 
Fondul de Rezervă Bugetară 
al Guvernului. 
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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) 

2. Bugetul  Ministerului  Muncii  și 
Solidarității Sociale  Anexa  3/20/01 
5000.57. Asistența Socială  

Se majorează creditele de angajament  
și creditele bugetare cu suma de 
200.000 mii lei pentru acordarea 
tichetelor de valoare pentru creșterea 
natalității.  
  
 
Autor: 
Grupurile Parlamentare Alianța 
pentru Unirea Românilor 
  

Se impune realizarea unui 
Program  Național de  
Stimulare  a Creșterii  
Natalității care va avea drept 
indicator acordarea unui 
voucher de 400 euro la 
nașterea fiecărui copil (se 
anticipează o cheltuială de 40 
milioane euro anual).    
  
Sursa de finanțare: Bugetul 
de stat, Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale.  
Recuperare arierate BS (21 
miliarde lei – Buletin Fiscal 
ANAF Trim III).   

 

3. Bugetul  Ministerului  Muncii  și 
Solidarității Sociale  Anexa  3/20/01 
5000.57. Asistența Socială  

Se majorează creditele de angajament 
cu suma de 300.000 mii lei și creditele 
bugetare cu suma 192.000 mii lei 
pentru acordare de stimuli de inserție 
în vederea angajării de șomeri.   
  
Grup Parlamentar Alianța pentru 
Unirea Românilor  

Se impune realizarea unui 
program de stimulare a 
ocupării forței de muncă prin 
acordare unui stimul de 
inserție de 50% pentru 
persoanele calificate care sunt 
angajate la un nivel mai mare 
decât salariul minim, stimul 
care se acordă pentru o 
perioadă de 12 luni cu condiția 
menținerii locului de muncă 
pentru o perioadă similară.  
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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) 

  
Sursa de finanțare: Bugetul 
de stat, Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale.  
Recuperare arierate BS (21 
miliarde lei – Buletin Fiscal 
ANAF Trim III).    

4. Anexa 3/20  
Ministerul Muncii şi Solidarității 
Sociale  

Asigurarea  cheltuielilor  necesare 
persoanelor  cu  handicap 
instituţionalizate,  comuna Dochia, 
judeţul Neamţ.  
  
Valoare totală: 171 mii  lei  
Autor: 
Grup Parlamentar Alianța pentru 
Unirea Românilor

Asigurarea fondurilor pentru 
persoanele din categorii 
defavorizate.   
  
Sursa de finanţare: MMPS  

 

5. Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale  
Anexa 3/20/02 Capitol 6801 Grupă 71  
Articol 01  
Alineat 01 - Clădiri  
  

Se introduce un nou alineat 01 – 
Clădiri, la capitolul 6801Asigurări și  
Asistență Socială, Grupa 71 Titlul XIII 
Active nefinanciare, Articolul 01 
Active fixe, cu suma de 3.000 mii lei, 
fondurile alocate în categoria II(credite 
bugetare) cheltuieli cu destinația 
finalizare obiectivul Centre noi:   
- com. Cuza Vodă, sat Ceacu, 
jud. Călărași;  
- com. Dichiseni, jud. Călărași;  

Motivația amendamentului: 
La data de 08.11.2006  
Autoritatea Națională Pentru  
Persoane cu Handicap în 
calitate de autoritate 
finanțatoare și Consiliul 
Județean semnează contractul 
de finanțare nerambursabilă 
nr. 7783/08.11.2006 în 
vederea construirii a trei 
centre noi în județul Călărași  
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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) 

- com. Vlad Țepeș, jud. Călărași, 
Lucrări demarate în anul 2006 prin 
Proiectul PIN 1 prin autoritatea 
finanțatoare  Autoritatea Națională 
pentru Persoane cu Handicap și 
beneficiar Consiliul Județean Călărași 
și nefinalizate.   
 
 
 
 
Autor: 
Grup Parlamentar Alianța pentru 
Unirea Românilor 

Lucrările finalizate în 
proporție de 85% au fost 
sistateîn anul 2012 având în 
vedere proasta gestionare a 
sistemului de decontare a 
lucrărilor, generarea unor 
acțiuni în instanță cu privire la 
plata unor lucrări efectuate  
necorespunzător sau 
neefectuate susținute de 
autoritatea finanțatoare 
respectiv la invocarea 
existenței unor lucrări 
efectuate și neachitate 
susținute de contractant.  
  
Sumele alocate HG nr.  
1195/2012 în cuantum de 
1.254 mii lei nu au putut fi 
utilizate având în vedere 
situația juridico-procesuală 
existentă.  
Având în vedere faptul că în 
conformitate cu contractul de 
finanțare Consiliul Județean 
Călărași poate prelua în 
administrare clădirile doar la 
finalizarea acestora, imobilele 
sunt supuse unui proces de 
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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) 

degradare, autoritatea locală 
neavând bază legală pentru 
efectuarea cheltuielilor de 
conservare. Investiția 
semnificativă făcută până în 
momentul de față riscă să fie 
pierdută în cazul în care nu se 
alocă fondurile necesare 
finalizării construcțiilor  
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Fondului de 
rezervă aflat la dispoziția  
Guvernului (Anexa 2 capitol 
5001 grupa 50, Titlul V, art.  
01) cu suma de 3.000mii lei

6. Anexa 3/20 Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale  

Se suplimentează suma prevăzută în 
anexa 3/20 pentru Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale, cu 3.598 mii lei.  
  
Autor: 
Grup Parlamentar Alianța pentru 
Unirea Românilor  
 
 
 
 
 

Centru de zi în loc. Gadalin. 
CNI 22.07.2020. SF 
actualizat. Com. Jucu, jud.  
 Cluj.   
Valoare  estimată:  
3.597.878 lei   
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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) 

7. Anexa 3/20/23  
Ministerul Muncii si Solidarității 
Sociale  
  
Cod Proiect 14596  
  

Se propune suplimentarea cu 357 mii 
lei a creditelor de angajament și cu 357 
mii lei a creditelor bugetare prevăzute 
în  Anexa 3/20/23 la bugetul  
Ministerul Muncii si Solidarității 
Sociale, în vederea realizării 
obiectivului “Noex – Spune Nu 
Excluziunii Sociale” în comuna 
Dolhești, județul Iași.  
  
Autor: 
Grup Parlamentar Alianța pentru 
Unirea Românilor 
  
 

Motivația amendamentului: 
Autoritățile locale din județul  
Iași au fost grav afectate de 
pandemia de coronavirus în 
ceea ce privește veniturile la 
bugetul local. În același timp, 
în cazul multor primării, 
există în derulare multe 
proiecte de investiții menite să 
crească nivel de trai al 
locuitorilor. Lipsa veniturilor 
pune în pericol dezvoltarea 
comunităților locale, de aceea 
este nevoie de suplimentarea 
veniturilor de la bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru a asigura atât 
continuarea proiectelor de 
dezvoltare, cât și pentru a 
putea susține economia locală. 
Un astfel de proiect este cel al 
comunei Dolhești.   
Proiectul ”Noex – Spune Nu  
Excluziunii Sociale” 
presupune o investiție totală 
de 357 mii lei pentru anul în 
curs fiind estimate cheltuieli 
de 357 mii lei. Propunem 
alocarea sumei către bugetul 
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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) 

comunei Dolhești 357 mii lei. 
Sursa de finanțare:  
diminuarea fondului de 
rezervă aflat la dispoziția  
Guvernului (Anexa 2 capitol  
5001 grupa 50 Titlul V, art 1) 
cu suma de 357 mii lei.  

8. Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale, Anexa nr. 3/20/02, Capitolul 
5001, grupa 10, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu suma de 1.690 mii lei 
pentru suplimentarea numărului de 
atașați pe probleme de muncă și sociale 
pe lângă sediile misiunilor diplomatice 
și oficiilor consulare ale României din 
afara granițelor.  
 
Autori: senator Radu-Mihai Mihail, 
deputat Ştefan-Iulian Lorincz 
Grup parlamentar USR  
 
 

În anul 2017, un număr de 11 
atașati pe probleme de muncă 
și sociale își desfășurau 
activitatea în cadrul misiunilor 
permanente ale României în 
străinătate, ceea ce înseamnă 
că în 4 ani de zile nu a fost 
realizat niciun progres în ceea 
ce privește suplimentarea 
numărului de atașați.  
În 2019, cetățenii români în 
vârstă de muncă (20-64) care 
locuiau în afara țării, în state 
UE, reprezentau aproximativ 
o cincime (19,4%) din 
populația totală a României, 
ceea ce îi face de departe cel 
mai mare grup național dintre 
cetățenii mobili ai UE. 
Contextul epidemiologic 
actual a scos în evidență 
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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) 

dificultățile cu care lucrătorii 
mobili, și nu numai, se pot 
confrunta. Se impune deci 
suplimentarea numărului de 
atașați în statele cu comunități 
mari de români, pentru a putea 
oferi asistență în timp util 
cetățenilor care se confruntă 
cu probleme în domeniul 
muncii şi în domeniul social.  
 
Sursa de finanțare: 1.690 
mii lei din bugetul Academiei 
Oamenilor de Știință din 
România, Anexa nr. 3/56/02, 
Capitolul 5301, grupa 59, 
TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, articolul 26, 
Sume acordate membrilor 
academiei, II. Credite 
bugetare  

9. Anexa 3 / 20 / 02, cap. 5001, gr. 57. alin 
02  – Ajutoare sociale  
 

Se suplimentează bugetul alocațiilor de 
stat pentru copii cu suma de 500.000 

mii lei 

500.000 mii lei

De 30 de ani, statul asistă 
pasiv și indiferent la scăderea 
masivă a populației 
României. Din 1990, am 
scăzut cu 4 milioane – 
motivul nu se rezumă numai 
la migrarea masivă în 
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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) 

 
Autor: Alin-Gabriel Apostol  - 
Grupurile parlamentare USR 

Occident, ci una din cauze 
este scăderea alarmantă a 
natalității. Dacă în 1990 se 
nășteau 300.000 de copii, 
anul 2020 este dramatic - 
doar 160.000 de nașteri. 2020 
este record negativ la nașteri - 
cel mai scăzut an din istorie, 
începând din 1967 până în 
prezent. 
 
Pe lângă o natalitate în 
colaps, suntem o țară sufocată 
de impozite – impozităm cel 
mai mult munca și sărăcia. 
 
Sărăcia, munca 
supraimpozitată și lipsa unor 
politici PRO-FAMILIE și 
PRO-NATALITATE, au 
făcut ca familiile din 
România să amâne extrem de 
mult nașterea unui copil sau 
să aibă maximum 2 copii. 
România are nevoie urgentă 
de un plan de acțiune ce să 
includă un pachet complex de 
politici pro-natalitate prin 
care familiile/cuplurile tinere 
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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) 

să fie încurajate și sprijinite 
să-si întemeieze o familie. 
 
Un astfel de exemplu este 
acest amendament, țintit pe 
stimularea familiilor de a 
avea mai mult de un copil, 
dar și pe sprijinirea familiile 
cu mai mult de 2 copii. 
Astfel, propun o nouă 
formulă de acordare a 
alocațiilor – alocații pro-
natalitate, acordate 
diferențiat. Astfel, familiile 
care aduc pe lume un al 2-lea 
copil să primească un spor de 
10% față de alocația de bază, 
iar pentru al 3-lea copil sporul 
să fie de 30%. 
 
Sursa: Capitolul “Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare 
Publică”, Titlul 51 
“Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice”, 
Articol 2 “Transferuri de 
capital”, Alineat 38‚ 
Programul Național de 
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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) 

Dezvoltare Locală (Etapa I) 
Cod 1284. 

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

Studiu de fezabilitate și proiectare 
pentru înființarea unui centru de 
primire a victimelor violenței 
domestice în județul Vaslui. Suma 
250.000 lei  
 
Autor: Botez Mihai Cătălin, Deputat 
USR 
Grupul Parlamentar USR 

În ceea ce privește violența 
domestică județul Vaslui este 
mai special decât Bucureștiul, 
Iașiul sau Doljul, dar nu din 
cauza fenomenului accentuat, 
ci din cauza faptului că nu are 
un astfel de centru. Victimele 
violenței domestice trebuie să 
aibă unde apela și în județul 
Vaslui în caz de criză. Vă rog 
să aprobați acest 
amendament!  
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități 
ale Administrației Publice’, 
Articol 2‚ Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ 
Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" 
Cod 2230. 
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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) 

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

Se suplimentează cu suma de 250 mii 
lei pentru Studiu de fezabilitate și 
proiectare pentru înființarea unui 
centru de primire a victimelor violenței 
domestice în județul Vaslui.  
 
Autor: Botez Mihai Cătălin, Deputat 
USR 
Grupul Parlamentar USR 

În ceea ce privește violența 
domestică județul Vaslui este 
mai special decât Bucureștiul, 
Iașiul sau Doljul, dar nu din 
cauza fenomenului accentuat 
ci din cauza faptului că nu are 
un astfel de centru. Victimele 
violenței domestice trebuie să 
aibă unde apela și în județul 
Vaslui în caz de criză. Vă rog 
să aprobați acest 
amendament!  
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități 
ale Administrației Publice’, 
Articol 2‚ Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ 
Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" 
Cod 2230.

 

12. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalității de Șanse   
Anexa  nr.  03/  64/ 
 02/650151/ Transferuri către 
instituții publice   

Alocarea sumei de 2.730 mii lei pentru 
programul de susținere a activităților 
de tineret.  
  
Autor: 

Creșterea finanțării alocate 
pentru susținerea activităților 
de tineret.   
  
 
Sursa de finanțare: 
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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) 

Grupul Parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Anexa 3/65  
Ministerului  Finanțelor - 
Acțiuni Generale 

13. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalității de Șanse   
Anexa 03 / 64 / 27/398  

Suplimentarea cu suma de 107 mii lei 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
ofertei de servicii și programe pentru 
tineri.  
  
Autor:  
Grupul Parlamentar al Alianței pentru  
Unirea Românilor 

Este necesară suplimentarea 
sumelor alocate pentru 
dezvoltarea și diversificarea 
ofertei de servicii și programe 
pentru tineri, în special pentru 
studenți, care să răspundă 
nevoilor acestora și să susțină 
educația, formarea și 
integrarea acestora prin 
intermediul programelor de 
tineret. 
 
Sursa de finantare:  
Anexa 3/65  
Ministerul Finanțelor  
Acțiuni Generale 

 

14. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalității de Șanse   
Anexa 3/64/27/670159  
  

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru demararea unui Program de 
digitalizare pentru dezvoltarea 
Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalității de Șanse .  
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Alianței pentru  

Deși se adresează tinerilor, 
organizațiilor de tineret și 
studențești, Ministerul 
Tineretului și Sportului  are 
cea mai precară infrastructură 
digitală. În aceste condiții, un 
program de digitalizare este 
necesar pentru a face loc unor 
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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) 

Unirea Românilor direcții responsabile de 
digitalizare. În 2020, suma de 
500 mii lei a fost transferată 
din bugetul aferent 
programelor de tineret ale 
ministerului pentru 
dezvoltarea unei platforme 
care  nu a fost începută nici 
până în prezent. Astfel 
programul de digitalizare 
trebuie să cuprindă cel puțin 
dezvoltarea următoarelor 
instrumente:  asigurarea 
transparenței în administrația 
publică. În anul 2021, încă 
există subordonate ale MTS 
care nu au site-uri oficiale. 
Ex.: DJST Argeș, DJST 
Călărași, DJST  
Mehedinți, DJST Suceava, 
DJST Vaslui. Altele, au site-
urile în construcție (DJST 
Giurgiu, CCS Alba, CCS 
Timișoara). Platformă de 
aplicare a proiectelor pentru 
finanțările nerambursabile (în 
cadrul concursurilor naționale 
și locale). Ministerul 
Tineretului organizează la 
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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) 

nivel central sau prin 
subordonate, concursuri de 
proiecte care însumează sute 
de aplicații offline. Este 
necesar un sistem de booking 
pentru centrele de agrement 
(pe lângă promovarea 
centrelor de agrement către 
tineri, acest instrument poate 
susține activitatea de 
monitorizare a ministerului cu 
privire la gradul de ocupare și, 
în consecință, la obținerea 
veniturilor proprii ale DJST-
urilor provenite din serviciile 
de turism din centrele de 
agrement).  
  
Sursa de finantare:  
Anexa 3/65  
Ministerul  Finanțelor - 
Acțiuni Generale

15. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalității de Șanse Anexa 
3/64/27/675/Transferuri către instituții 
publice  

Se propune suplimentarea cu 1.000 mii 
lei credite de angajament pentru 
organizare de tabere studentești pentru 
studenți merituoși sau situație sociala 
gravă.  
  

Suma este necesară pentru 
organizarea de tabere 
studențești prin intermediul 
ministerului în contextul în 
care, în 2021, tinerii nu au mai 
beneficiat de tabere, ca urmare 
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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) 

 
Autor:  
Grupul Parlamentar al Alianței pentru  
Unirea Românilor  

a restricțiilor impuse de 
pandemie.   
  
Sursa de finantare:  
Anexa 3/65  
 Ministerul 
 Finanțelor   
– Acțiuni Generale 

16. Anexa 3/64/27 Ministerul Familiei, 
Tineretului şi Egalității de Șanse   

Se alocă suma de 73.500,00 mii lei 
pentru Parc de divertisment Iași, 
județul Iași plus structuri de tip 
aqualand  
  
  
  
Autori:   
Grupul Parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Realizarea unui parc de 
agrement și divertisment nou 
are ca obiect indicele de 
dezvoltare urbană al 
municipiului reședința de 
județ fiind gândit pe o 
suprafață generoasă de 20 de 
hectare în aceeași parte de vest 
a orașului limitrofa cu 
complexul sportiv. Vor fi 
realizate locuri de joacă de tip  
platforme cu nisip, piste 
pentru bicicliști, terenuri roller 
skating, escaladă și parkour, 
toalete ecologice alături de 
clasicele alei, fântâni 
arteziene, rânduri de flori și 
amenajări arboricole. O 
suprafață de minim 2 hectare 
va fi rezervată animalelor de 
companie beneficiind de locul 
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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) 

de joacă și antrenament al 
câinilor.  Se vor planta arbori 
crescuți până la nivel de 
coroana dezvoltată astfel încât 
parcul de agrement să își poată 
îndeplini rolul imediat după 
deschidere, după modelul 
cunoscut ieșenilor din 
amenajarea spațiilor verzi din 
cadrul ansambului Pallas. 
Iașiul dispune în acest 
moment doar de 2 parcuri 
mari la un număr de peste 400 
de mii de locuitori, în total 
zonele de agrement ridicându-
se la numai 15 mii de hectare 
(gradina Copou și parcul  
Expoziției).   
 Sursa  de 
 finanțare: 
 Bugetul  
Ministerului Dezvoltării 
Lucrărilor Publice si 
Administrației.

17. Anexa 3 – Ministerul Familiei, 
Tineretului şi Egalității de Șanse  
Sinteza finanțării programelor 
Cap.6501.51.01.01  

Se propune suplimentarea cu 10.000 
mii lei a creditelor de angajament și cu 
10.000 mii lei a creditelor bugetare 
prevăzute în Anexa 3/64/28 la 

Tradițional, MTS alocă 
fonduri pentru organizarea de 
tabere din  
Cap.6501.51.01.01 - 
„Transferuri către instituții 
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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) 

Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalității de Șanse, Cap.6501.51.01.01 
  
Autori:   
Grupul Parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

publice” și nu dintr-un 
program cu fișă distinctă, 
prevăzută transparent în 
bugetul ministerului. Pentru 
indicatorii stabiliți de MTS în 
partea narativă, (40.000 locuri 
în 70 de tabere), suma 
necesară este de  
aproximativ 10.000 mii lei   
SURSA DE FINANȚARE: 
este din cea deja prevăzută în  
Cap.6501.51.01.01 - 
„Transferuri către instituții 
publice”  

18. Anexa nr. 3/64/01 
Capitol 6700/ grupa 59 
Altele Cheltuieli - Ministerul Familiei, 
Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Se prevede suma de 3.400 mii lei, în 
condițiile în care forma inițială a 
proiectului prevedea alocarea a 2.900 
mii de lei. Se crește suma alocată cu 
500 mii lei.  
 
 
Obiectivul este finanțarea unor hub-uri 
digitale pentru tineri, vizând crearea de 
oportunități digitale pentru aceștia, 
sprijinirea unor proiecte de inovare 
digitală ale tinerilor, încurajarea 
cetățeniei active în spațiul virtual și 
suport în dezvoltarea competențelor 
digitale. 

Transformarea digitală a 
devenit o necesitate pentru 
tineri dar și toți actorii care 
lucrează cu tinerii (organizații 
neguvernamentale, instituții 
publice etc.) care au fost 
nevoiți să utilizeze variate 
instrumente tehnologice, în 
multe cazuri aceasta au fost 
bazate pe soluții improvizate. 
Doar 56% din tinerii români 
au competențe digitale de bază 
sau medii, în timp ce populația 
generală se află sub acest prag 
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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) 

 
Autori: Deputat USR PLUS Diana 
Buzoianu, Deputat USR PLUS Simina 
Tulbure  

(31%) - poziționând România 
pe ultimul loc la nivelul UE. 
  
În acest context, sunt necesare 
măsuri care să susțină prin 
programe dedicate: 
- dezvoltarea de competențe 
digitale de bază în rândul 
tinerilor, mai ales pentru cei 
care au fost afectați de 
decalajele digitale în timpul 
pandemiei; 
- dezvoltarea de competențe 
digitale avansate și crearea de 
noi oportunități în orientarea 
profesională cu scopul de a 
sprijini excelența și 
potențialul inovator al 
tinerilor (poate include 
crearea unor maker-spaces, 
cluburi de robotică și 
inventică); 
- dezvoltarea de competențe 
digitale și noi metode în lucrul 
cu tinerii (dedicate formatelor 
online, mix/blended și hibrid), 
în rândul specialiștilor care 
lucrează atât în mediul public 
cât și cel neguvernamental;
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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) 

- transformarea digitală a 
organizațiilor care lucrează cu 
tinerii prin care să sprijine 
utilizarea avansată a anumitor 
tehnologii, digitalizarea 
proceselor de lucru etc; 
- sprijinirea organizațiilor care 
lucrează cu tinerii, dar și a 
specialiștilor din sectorul de 
tineret de a ajunge la tinerii 
inactivi sau în risc de 
excluziune socială, cu 
sprijinul tehnologiei și 
rețelelor sociale (strategii de 
outreach, comunicare și 
advocacy pentru mediul 
online); 
- utilizarea responsabilă a 
tehnologiei, atât pentru a 
combate riscurile cibernetice 
cât și pentru a adresa nevoi 
emergente generate de 
tehnologie (dependența de 
rețelele sociale; 
dezinformarea; utilizarea 
abuzivă a algoritmilor în 
luarea deciziilor etc.); 
- susținerea unor programe de 
solidaritate inter-
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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) 

generațională prin care tinerii 
cu competențe digitale mai 
avansate să poată sprijini 
seniorii să navigheze în lumea 
digitală (de la accesarea 
serviciilor digitale publice, la 
plăți online sau măsuri de 
igienă cibernetică); 
- încurajarea cetățeniei active 
în rândul tinerilor prin 
pregătirea acestora în 
dezvoltarea de proiecte 
comunitare în spațiul virtual și 
prin crearea de mecanisme 
online dedicate stimulării și 
facilitării participării tinerilor. 
 
Hub-urile digitale pentru 
tineri pot avea numeroase din 
funcțiile de mai sus, oferind 
un real sprijin mai ales 
tinerilor din zonele rurale. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
propus pentru Autoritatea 
Electorală Permanentă, Anexa 
nr. 3/48/02, Capitolul 5001, 
Grupa 59, Articolul 03 
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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) 

Finanțarea - Partidelor 
Politice, II. 

19.  
Anexa nr. 3/64/27 
Eficiență centru de tineret - Ministerul 
Familiei, Tineretului și Egalității de 
Șanse 
 

Se prevede suma de 1.500 mii lei, în 
condițiile în care forma inițială a 
proiectului prevedea 500 mii lei. Se 
mărește, așadar, suma alocată cu 1.000 
mii de lei.     
 
 
Autori: Deputat USR PLUS Diana 
Buzoianu, Deputat USR PLUS Simina 
Tulbure 

Acest amendament prevede 
finanțarea unui program de 
creare de noi centre de tineret, 
cu precădere în comunitățile 
defavorizate, oferindu-le 
beneficiarilor acces la 
serviciile specifice lucrătorilor 
de tineret, alături de sesiuni de 
consiliere psihologică, pentru 
orientare în carieră și 
oportunități de participare 
civică și voluntariat.  
 
Aceste centre de tineret 
reprezintă reali poli de sprijin 
și dezvoltare pentru tinerii 
care le accesează, însă, din 
păcate, serviciile specifice 
acestor structuri nu ajung la 
tinerii din comunitățile 
defavorizate, cu precădere la 
cei din mediul rural.  
 
Pe fondul inegalităților sociale 
din ce în ce mai accentuate, 
sprijinirea echitabilă a 
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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) 

tinerilor și conturarea de 
oportunități armonioase de 
participare și dezvoltare pe 
plan personal, profesional și 
social trebuie să devină 
priorități în agenda politicii 
naționale din domeniul 
tineretului și, totodată, direcții 
principale pe agenda 
guvernamentală. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
propus pentru Autoritatea 
Electorală Permanentă, Anexa 
nr. 3/48/02, Capitolul 5001, 
Grupa 59, Articolul 03 
Finanțarea - Partidelor 
Politice, II. 
 

20. Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse 
Sinteza finanțării programelor 
Fișa programului 401 „Program de 
susținere a acțiunilor de tineret” 

Suplimentarea bugetului pentru 
Programul de susținere a acțiunilor de 
tineret, Anexa 3/64, fișa programului 
401 până la suma de 130.000 mii lei 
(Brian Cristian, Tulbure Simina, USR 
PLUS) 

Tinerii și programele de 
tineret au nevoie de un buget 
adecvat pentru a face față 
nevoilor specifice acestui 
segment din populație pe care 
se bazează speranțele întregii 
țări. Surse de finanțare: 
Relocare de la Anexa3/33 
Serviciul de Protecție și Pază 
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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) 

prin diminuarea bugetului cu 
suma de 130.000 mii lei 

21. Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse Sinteza 
finanțării programelor Cap. 670159 

Fișă nouă: „Program pilot CENTRE 
DE TINERET MOBILE” Propunere 
2021: 500 mii lei 
(Brian Cristian, Tulbure Simina, USR 
PLUS) 

Infrastructura de tineret 
reprezintă unul dintre cele mai 
nevralgice aspecte ale 
sectorului. De cele mai multe 
ori activitățile și proiectele de 
tineret se desfășoare în spații 
improvizate sau improprii. 
Astfel dezvoltarea acesteia 
este o prioritate și o condiție 
necesară (chiar dacă nu 
suficientă) pentru asigurarea 
unor activități de calitate. Este 
un proces pe termen lung, 
care, cu siguranță va dura mai 
mult de 4 ani. Fiecare 
comunitate ar trebui să 
beneficieze de centru de 
tineret sau de un spațiu 
comunitar care să aibă funcție 
de centru de tineret. Pentru 
comunitățile mici sau izolate 
există soluția centrelor mobile 
de tineret care se pot deplasa 
(microbuze reorganizate 
pentru a permite susținerea de 
activități)

 



 
29

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) 

 
Propunem înființarea unui 
centru mobil de tineret pentru 
mediul rural – Proiect pilot 
(valoare 500 mii lei). Relocare 
de la Anexa3/56 Academia 
Oamenilor de știință prin 
diminuarea bugetului cu suma 
de 500 mii lei

22. Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse 
Sinteza finanțării programelor 
Fișa programului 398 „Program de 
Centre de Tineret” 

Suplimentarea bugetului pentru 
Programul de Centre de Tineret, Anexa 
3/64, fișa programului 398 până la 
suma de 15.000 mii lei 
(Brian Cristian, Tulbure Simina, USR 
PLUS) 

Tinerii și programele de 
tineret au nevoie de un buget 
adecvat pentru a face față 
nevoilor specifice acestui 
segment din populație pe care 
se bazează speranțele întregii 
țări. Surse de finanțare: 
Relocare de la Anexa3/01 
Administrația Prezidențială 
prin diminuarea bugetului cu 
suma de 15.000 mii lei 

 

23. Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse 
Sinteza finanțării programelor 
Fișa programului 675 „ 
Program Dezvoltarea si diversificarea 
ofertei de servicii si programe pentru 
tineri, in special student.” 

Suplimentarea bugetului pentru 
Programul pentru Dezvoltarea si 
diversificarea ofertei de servicii si 
programe pentru tineri, in special 
student, Anexa 3/64, fișa programului 
675 până la suma de 40.000 mii lei 
(Brian Cristian, Simina Tulbure, USR 
PLUS)

Tinerii și programele de 
tineret au nevoie de un buget 
adecvat pentru a face față 
nevoilor specifice acestui 
segment din populație pe care 
se bazează speranțele întregii 
țări. Surse de finanțare: 
Relocare de la Anexa3/33 
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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) 

Serviciul de Protecție și Pază 
prin diminuarea bugetului cu 
suma de 40.000 mii lei 

24. Anexa 3/64 – Ministerul familiei, 
tineretului și egalității de șanse 
Sinteza finanțării programelor 
Fișa programului 2270 „Program de 
tabere” 

Suplimentarea bugetului pentru 
Programul de tabere, Anexa 3/64, fișa 
programului 2270 până la suma de 
10.000 mii lei 
(Brian Cristian, Simina Tulbure, USR 
PLUS) 

Tinerii și programele de 
tineret au nevoie de un buget 
adecvat pentru a face față 
nevoilor specifice acestui 
segment din populație pe care 
se bazează speranțele întregii 
țări. Surse de finanțare: 
Relocare de la Anexa3/01 
Administrația Prezidențială 
prin diminuarea bugetului cu 
suma de 10.000 mii lei 
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