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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR           SENAT 

Comisia pentru tehnologia informaţiei  şi comunicaţiilor       Comisia economică, industrii şi servicii           

36/255/16.12.2010             XX/12/16.12.2010 

                                                                                                                                                       

 PL-x.837/2010              L794/2010    

    

AVIZ COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 

 

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv  Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, au fost sesizate de către cele două 

Birouri Permanente pentru a dezbate şi aviza proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011. 

La analiza proiectului de lege, din partea Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, au participat domnul ministru Valerian Vreme. 

Cele două Comisii reunite în şedinţa de lucru din 16 decembrie 2010 au hotărât cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă,  avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2011, Anexa nr. 3/28 (TITULAR: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII 

INFORMAŢIONALE), cu amendamentele prezentate în anexe. 

 

      VICEPREŞEDINTE,                            PREŞEDINTE,   

             Constantin Chirilă                                                                                                                            Varujan Vosganian 
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ANEXA Nr. 1 
 
 

AMENDAMENTE  ADMISE 
asupra proiectului de Legii bugetului de stat pe anul 2011 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alinat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia  
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1. Art. 34 – În anul 2011, cheltuielile pentru 
transmiterea şi achitarea drepturilor de 
asistenţă socială finanţate de la bugetul de 
stat către bugetele locale, şi care se plătesc 
la domiciliul beneficiarilor prin Compania 
Naţională ,,Poşta Română’’ – S.A. se 
calculează prin aplicarea unui coeficient 
negociabil ce nu poate depăşi 1% din 
valoarea sumelor virate. 

Art. 34 – În anul 2011, cheltuielile pentru 
transmiterea şi achitarea drepturilor de 
asistenţă socială finanţate de la bugetul de 
stat către bugetele locale, şi care se plătesc 
la domiciliul beneficiarilor prin Compania 
Naţională ,,Poşta Română’’ – S.A. se 
calculează prin aplicarea unui coeficient 
negociabil ce nu poate depăşi 1,3% din 
valoarea sumelor virate. 
 
Autor: 
Deputat Petru Călian - PDL 

Pentru a garanta continuarea transmiterii 
şi achitării drepturilor de asistenţă socială. 
 
Sursa de finanţare: se menţine aceeaşi 
finanţare, respectiv din bugetele din care 
se finanţează drepturile în discuţie. 
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ANEXA Nr. 2 
 
 

AMENDAMENTE  RESPINSE 
asupra proiectului de Legii bugetului de stat pe anul 2011 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexa/capitol/subcapitol/p

aragraf/ 
grupa/titlul/articol/alinat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia  
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

2. Legea bugetului de stat pe anul 
2011. 
Anexa nr3./28 Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale 
 
 

1.Alocarea sumei de 
1.794.403,13 lei pentru 
eficientizarea fluxurilor de 
activităţi şi implementarea 
serviciilor de adminstraţie 
publică electronică prin sistemul 
informatic integrat cu funcţii de 
guvernare în cadrul primăriei 
Municipiului Lupeni, judeţul 
Hunedoara.  
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC  
 

Acest proiect este depus la 
MCSI, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 
384.860,05 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 2.179.263,18 
lei. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru a intra in discuţie, această 
propunere trebuie să se materializeze 
într-un proiect care va fi depus la 
Minister, în vederea evaluării, avându-
se în vedere abordarea unei axe 
nerambursabile. 
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