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intrucdt nu s-a putut indeplir, i condilia prev6zutl in art. 27 alin. (2) din Legea nr. I09/199't e u

modificirile qi conrpletirile ulterioare (majoritatea de3/t din numdrul membrilor trrezen.i), r'5

transmitem urmdtc,arele puncte de vedere exprimate:

o Pirtile gu\/ernamentalS gi patronale au votat pentru avizarea F'AVOllABlt,i a

proiectului de act normativ, cu urmdtoarele propuneri:

pentru finanfarea. programelor de dezvoltare a IMM-urilor;

de lo/o Cin PIB irr condiliile art. 49 alin. (3) din Ordonanla Guvernului r r. 57lLCD"I;

cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat cu proieclia pe urmdtorii 3

ani;

interes public;

in vederea construirii unor centre moderne de invlfdmdnt;

sectoruLl bugetar cAt gi pentru cel privat;

sumei Ce 50 miliioane lei pentru buna desfrgurare a acestor programe;

necesari participdrii Romdniei la expozilia mondiali de la Shanghai
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Partea sindicald a votat pentru avizarea NEGATIVA cu urmdtoarea m( tivare :

Deqi din clatele prezentate de Guvernul RomAniei bugetul Ministerulu Edu:a[ie ri,

Cercetf,rii, Tineretului gi Sportului este de 6%odin PIB (un PIB care este rnai mare in

anul 2010 la[6 de anul 2009), mdsurile preconizate in domeniul educaliei ,)oncft,tizate

prin disponibilizdri qi diminuarea drepturilor salariale contrazic aceste rlate. .,egrLl,

M.Ed.C.T.il. trebuia sd beneficieze de 6 Yo dinPIB, lyo alocat cercetdrii precun gi rle

procente albrente domeniilor tineretului gi sportului;

Nealocarea de la bugetul de stat la capitolul ,,Cercetare gtiinfificd" a unui ccefici:nt rle

l%o din PIll in condiliile art.49 alin. (3) din Ordonan{a Guvernului nr. !7120C2, ale

cdrei prevederi nu se aplic[ in anul 2010, conform OUG nr. 114/2009. De altft:I,

Agenda Lisabona a fixat drept obiectiv atingerea unui nivel de 3% din IIB piin-l in

anul 2010. Prin alor;area unui procent de minim l% din PIB pentru sel'sefn1t, S-ilr

combate efectele crizei financiare asupra economiei nafionale gi s-ar p:eintAnpitta

migralia masivd a cercetdtorilor gi a altor persoane cu inalti calificare, h special a

celor tinere, cdtre ldri dezvoltate din UE gi alte continente.

in condiliile in care Guvernul Romdniei nu a intervenit pentru completarta bugetului

alocat Ministerului lilndtdfii in anul 2009, acesta a fost nevoit sd angajez: creditr:1rc

care in anuLl 2010 le va pl6ti din fondurile alocate acestui an, situafie in r:are a:estr:a

vor fi epuiz:ate la jumitatea anului.

Nu existd rcpartizarr: in mod concret pe proiecte a sumelor prevdzute in tuget pert'u

investilii, pentru a se asigura transparenfa qi responsabilitatea executdrii lor

Crearea urrei discrirminiri intre angajalii din sectorul privat qi cel bugetal rrin

existenfa a doud salarii minime, respectiv salariul minim brut in sectoul bugr:ter,

stabilit prirr prevederrile Legii nr.33012009 - Legea-cadru privind salarizarn unrtarl a

personalului pldtit din fonduri publice, gi salariul minim din sectorul privat

Eliminarea sistemului de coplat6, introdus pentru echilibrarea bugetulLri forrdului

nafional unic de asig;ur[ri sociale de sdn[tate, intrucdt reprezinti o form6 ce cre;tere a

fi scal it61ii llentru contribuabil.

Lipsa consrult6rii confedera{iilor sindicale la construirea bugetelor pe rninist:r: gi

institutii
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