








 

 
 
 

                                            ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

1.  Art.4. – (1) Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 22.149,5 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care:  
…………………… 
 
 
lit.c) 400 milioane lei destinate 
finanțării cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale, repartizate pe 
județe, pe baza criteriilor: 65% cote 
egale, 15% lungimea drumurilor, direct 
proporțional și 20% capacitatea 
financiară, invers proporțional, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unități administrativ-
teritoriale, se face în funcție de 
lungimea și starea tehnică a acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul 
județean, după consultarea primarilor; 
 
 

La art.4 alin.(1) lit.c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.4. – (1) Din taxa pe valoarea adăugată se 
alocă 22.190,5 milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care:  
…………………… 
lit.c) 441 milioane lei destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale, repartizate pe județe, pe baza 
criteriilor: 65% cote egale, 15% lungimea 
drumurilor, direct proporțional și 20% 
capacitatea financiară, invers proporțional, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror repartizare, pe 
unități administrativ-teritoriale, se face în funcție 
de lungimea și starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul județean, după 
consultarea primarilor;” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 

Ca urmare a amendamentului admis la 
Anexa nr.6 „SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2017 și estimări 
pe anii 2018-2020” 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

Deputaților 
2.   Art. 18 (15) - Sumele prevăzute pe 

total la alineatul „Finanțare externă 
nerambursabilă” din cadrul titlului 58 
„Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020” nu pot fi 
diminuate. Sumele prevăzute pe total 
la alineatul „Cheltuieli neeligibile" nu 
pot fi majorate prin redistribuire/virare 
de la celelalte alineate de cheltuieli din 
cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020". 
Majorarea sumelor prevăzute la 
alineatul „Cheltuieli neeligibile" poate fi 
efectuată numai de la alte titluri de 
cheltuieli, în condițiile legii. 
 

Se propune reformularea art.18 alin.(15) astfel: 
 
  „ Art. 18 (15) Sumele prevăzute pe total la 
alineatul „Finanțare externă nerambursabilă” 
din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020” nu pot fi 
diminuate.”   
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul senator PSD Eugen 
Orlando Teodorovici 
 

Se propune admiterea amendamentului  
în vederea implementării și derulării 
proiectelor cu finanțare externa 
nerambursabilă și a evitării blocării 
acestora.  
 

3.  Art.30. – În anul 2017, sumele 
aferente schemelor de sprijin direct și 
măsurilor finanțate din FEGA 
prevăzute la alin.(2) al art.6 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii 
agricole comune, politicii comune de 
pescuit și politicii maritime integrate la 
nivelul Uniunii Europene, precum și a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru perioada de programare 2014-
2020 și pentru modificarea și 

După alin.(1) al art. art.30 se introduce un nou  
alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:  
 
„(2) Se aprobă în bugetul Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltării Rurale, la programul bugetar cod 
643 ”Sistem integrat pentru dezvoltarea durabilă 
a agriculturii”  credite de angajament în anul 
2017 în sumă de 100.000 mii lei la capitolul 
80.01 ”Acțiuni generale economice şi de 
muncă”, Titlul ”Alte transferuri” pentru 
asigurarea realizării Programului Național 
Antigrindină şi Stimularea Precipitațiilor.” 
 
 

Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de prevederile 
programului de guvernare în care 
sumele necesare dezvoltării Sistemului 
Naţional Antigrindină şi Stimularea 
Precipitaţiilor se realizează prin alocarea 
în anul 2017 a sumei de 100.000 mii lei. 
Acest plafon financiar se poate utiliza în 
anul 2017 numai în privinţa angajării 
sumelor în baza creditelor de 
angajament, plata contravalorii lucrărilor 
executate urmând a se efectua în anii 
următori în baza creditelor de bugetare 
în funcţie de graficele de execuţie a 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

completarea unor acte normative din 
domeniul garantării, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.56/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, se cuprind în 
bugetul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 
„Agricultură, silvicultură, piscicultură și 
vânătoare", titlul 58 „Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020", articolul 58.13 
„Fondul European de Garantare 
Agricolă (FEGA)". 

Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice din Camera 
Deputaților și  Grupurile parlamentare PSD și 
Grupul parlamentar ALDE 
 

lucrărilor 
 
 
 

4.  Art.42. – Sumele alocate de la bugetul 
de stat pentru acoperirea cheltuielilor 
de funcționare și dezvoltare ale 
Societății Române de Radiodifuziune și 
Societății Române de Televiziune, 
potrivit art.41 din Legea nr.41/1994 
privind organizarea și funcționarea 
Societății Române de Radiodifuziune și 
Societății Române de Televiziune, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se asigură de 
la titlul 55 „Alte transferuri ”. 

Se propune modificare art.42 astfel: 
  
„Art. 42. -  Sumele alocate  de la bugetul de stat 
pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și 
dezvoltare ale Societății Române de 
radiodifuziune și Societății Române de 
Televiziune, potrivit art.41 din Legea nr. 
41/1994 privind organizarea Societății Române 
de radiodifuziune și Societății Române de 
Televiziune, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 
„Alte transferuri” și se utilizează potrivit 
prevederilor acestei legi.” 

 
 
Sursa de finanțare: Nu necesită fonduri 
suplimentare de finanțare 

 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru clarificarea textului în ceea ce 
privește utilizarea fondurilor alocate, ca 
urmare a modificării surselor de 
finanțare pentru cele două Societăți. 
 



 

- 4 - 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților și Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului, domnul deputat Kelemen Hunor, 
grupul parlamentar al UDMR   

 
5.  Art.  nou 562  Se propune introducerea unui articol nou, 

art.562 cu următorul conținut : 
 
„Art.562 – Gradul de utilizare a fondurilor 
prevăzute în Legea bugetului de stat anterior de 
către  organizațiile cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul de stat în baza 
dispozițiilor cap.III, respectiv art.18-27, din 
Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale, 
republicată, nu va afecta deschiderile lunare de 
fonduri bugetare.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Grupul Parlamentar al Minorităților 
Naționale din Camera Deputaților, Grupul  
Parlamentar al Uniunii  Democrate Maghiare din 
România  
 
 
 
 

Pentru clarificare în derularea execuției 
bugetare a sumelor alocate minorităților 
naționale. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

6.  Art.57. - (1) În anul 2017, cheltuielile 
pentru transmiterea şi achitarea 
drepturilor de pensii şi asistentă 
socială finanțate din bugetul de stat 
sau din transferuri 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% asupra valorii sumelor 
plătite. 
 

Se propune modificarea art.57 alin.(1) astfel: 
 
“Art.57. - (1) În anul 2017, cheltuielile pentru 
transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi 
asistență socială finanțate din bugetul de stat 
sau din transferuri 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 de 1% asupra valorii sumelor 
plătite.” 

Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială din Senat, Comisia pentru 
egalitatea de şanse din Senat, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială din Camera 
Deputatilor, Comisia pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbați din Camera Deputățiilor 
si deputat PSD Adrian Solomon 
 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru corelare cu dispozițiile similare 
din Legea bugetului asigurărilor sociale 
de stat 

7.  Art. 681  nou După art.68 se propune introducerea unui articol 
nou art.681 cu următorul cuprins: 
 
“ Art.681 – În anul 2017 prevederile alineatelor 
(1), (2), (3) și (4) ale art. 4 din Legea 
nr.500/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, se aplică de către toate instituțiile 
și autoritățile publice” 
 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Există prevederi care pot fi interpretate 
ca o înlesnire a nerespectării de către 
ordonatorii de credite a creditelor de 
angajament stabilite de către legea 
bugetului.   
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat USR Claudiu 
Năsui 
 

8.  Art. 682  nou După se propune introducerea unui articol nou 
art.682 cu următorul cuprins: 
 
“Art.682 - Pentru anul 2017, angajarea 
cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor 
anuale se face în limita creditelor bugetare 
aprobate, cu excepția acțiunilor pentru care 
prezenta lege prevede distinct credite de 
angajament ” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PSD Nosa Iuliu 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Pentru a se putea încheia  angajamente 
legale pentru acțiunile anuale.  
 

9.  Anexa nr.1 - BUGETUL DE STAT pe 
anii 2015-2020-SINTEZA – 
 

Se modifică corespunzător, ca urmare a 
includerii amendamentelor aprobate de  Comisia 
pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață 
de capital din Senat,  Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci din Camera Deputaților, precum 
și ca urmare a articolelor referitoare la cheltuieli 
din textul legii bugetului de stat. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 

Ca urmare a amendamentelor admise. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

Deputaților 
10.  Anexa nr.2 - SINTEZA cheltuielilor pe 

surse de finanțare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate, după caz, 
pe anii 2015-2020 
 

Se modifică corespunzător, ca urmare a 
includerii amendamentelor aprobate de  Comisia 
pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață 
de capital din Senat,  Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci din Camera Deputaților, precum 
și ca urmare a articolelor referitoare la cheltuieli 
din textul legii bugetului de stat. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

Ca urmare a amendamentelor admise. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

11.  Anexa 3/05- Curtea Constituțională 
Capitolul 5000 – Cheltuieli buget de 
stat  - Grupa 20 – Titlul II – Bunuri și 
servicii-765 mii lei 

Se majorează bugetul Curții Constituționale 
Anexa nr.3/05 la Capitolul 5000 – Cheltuieli 
buget de stat  - Grupa 20 – Titlul II – Bunuri și 
servicii cu suma de 765 mii lei 
 
Sursa de finanțare: diminuarea cu aceeași 
sumă a bugetului Ministerului Finanțelor Publice 
– Acțiuni Generale, titlul 50 „Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.02 „ Fondul de intervenție 
la dispoziția Guvernului” 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Curții Constituționale, 
după caz. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări 
a Senatului, Comisia pentru constituționalitate, 
libertăți civile și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului 
a Senatului și Deputații PSD din cadrul 
Comisiilor Juridice ale Senatului și Camerei 
Deputaților 
 

Se propune admiterea amendamentului  
pentru organizarea unei Conferinţe 
internaţionale cu ocazia împlinirii, în 
anul 2017, a 25 de ani de la înfiinţarea 
Curţii Constituţionale, cu participarea 
unor invitaţi din ţară şi din străinătate 
(preşedinţi de curţi constituţionale, 
instanţe supreme şi organisme 
jurisdicţionale internaţionale), precum şi 
pentru alte activităţi ce ţin de specificul 
instituţional al Curţii (cum ar fi, de 
exemplu, cheltuielile cu publicarea 
deciziilor Curţii Constituţionale în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
editarea şi tipărirea volumelor de 
jurisprudenţă şi altor publicaţii specifice 
Curţii), rezultă un necesar suplimentar 
de fonduri, în cuantum de 765 mii lei, cu 
majorarea cheltuielilor pentru bunuri şi 
servicii, de la 3.085 mii lei (prevăzut în 
proiectul de buget elaborat de MFP) la 
3.850 mii lei. 

12.  Anexa nr. 3/13/02a 
Secretariatul General al Guvernului 
 
 
 

Se propune modificarea şi completarea  
literei a) de la Anexa nr. 3/13/02a 
Secretariatul General al Guvernului, după cum 
urmează: 
 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru o mai bună detaliere a 
cheltuielilor ce decurg din susținerea 
activității organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

  Destinația sumelor prevăzute în 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la capitolul  67.01.”Cultura, 
recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” 
a căror utilizare se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului pe anii 2015 -
2017 
Cheltuieli – Total 
Din care pentru: 
 
a) Sprijinirea organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale, 
altele decât cele care primesc 
subvenții de la bugetul de stat în baza 
dispozițiilor cap.III, respectiv art.18-27, 
din Legea nr.334/2006 privind 
finanțarea activității partidelor politice şi 
a campaniilor electorale, republicata, 
prin acoperirea parțială a: 
 
-cheltuielilor materiale pentru 
funcționarea sediilor organizațiilor  și 
sucursalelor/filialelor acestora, 
lucrărilor de întreținere și reparații ale 
acestora, pentru   asigurarea securității 
și pazei sediilor și  
sucursalelor/filialelor; 
 
 
-cheltuielilor de personal și cheltuieli 
conexe care decurg din aplicarea 
legislației muncii; 
 

Destinația sumelor prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al Guvernului la capitolul  
67.01.”Cultura, recreere şi religie”, titlul „Alte 
cheltuieli” a căror utilizare se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului pe anii 2015-2017 
 
 
Cheltuieli – Total 
Din care pentru: 
 
a) Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul de stat în baza 
dispozițiilor cap.III, respectiv art.18-27, din 
Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicata, prin acoperirea parțială a: 
 
 
 
-cheltuielilor materiale pentru funcționarea 
sediilor organizațiilor  și sucursalelor/filialelor 
acestora, lucrărilor de întreținere și reparații ale 
acestora, pentru  pentru asigurarea securității și 
pazei sediilor și  sucursalelor/filialelor; 
 
 
 
 
-cheltuielilor de personal și cheltuieli conexe 
care decurg din aplicarea legislației muncii; 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

-cheltuielilor necesare pentru 
perfecționarea și formarea continuă a 
personalului; 
 
-cheltuieli pentru presă, carte, manuale 
școlare și publicații; 
 
-cheltuielilor pentru realizarea și 
difuzarea materialelor multimedia 
precum și cheltuielilor pentru realizarea 
unor emisiuni radio-tv; 
 
-cheltuielilor pentru 
organizarea/participarea la acțiuni 
culturale, științifice, simpozioane, 
educaționale, sportive, întruniri ale 
membrilor conform statutului și alte 
asemenea manifestări organizate în 
țară și în străinătate; 
 
-cheltuielilor pentru organizarea/ 
participarea la schimburi de 
experiență, tabere, cursuri de formare, 
vizite de documentare și de studiu în 
țară și în străinătate, în domeniile 
promovării identității etnice și culturale, 
precum și în domeniul 
managementului operațional; 
 
- cheltuielilor pentru investiții în bunuri 
mobile și imobile necesare desfășurării 
activităților organizațiilor; 
 

- cheltuielilor necesare pentru perfecționarea și 
formarea continuă a personalului; 
 
 
-cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare 
și publicații; 
 
-cheltuielilor pentru realizarea și difuzarea 
materialelor multimedia precum și cheltuielilor 
pentru realizarea unor emisiuni radio-tv; 
 
 
-cheltuielilor pentru organizarea/participarea la 
acțiuni culturale, științifice, simpozioane, 
educaționale, sportive, întruniri ale membrilor 
conform statutului și alte asemenea manifestări 
organizate în țară și în străinătate; 
 
 
 
-cheltuielilor pentru organizarea/participarea la 
schimburi de experiență, tabere, cursuri de 
formare, vizite de documentare și de studiu în 
țară și în străinătate, în domeniile promovării 
identității etnice și culturale, precum și în 
domeniul managementului operațional; 
 
 
 
- cheltuielilor pentru investiții în bunuri mobile și 
imobile necesare desfășurării activităților 
organizațiilor; 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

- cheltuielilor privind cofinanțarea și 
participarea la programe și proiecte 
realizate din fonduri europene și 
internaționale. 
 

- cheltuielilor privind cofinanțarea și participarea 
la programe și proiecte realizate din fonduri 
europene și internaționale. 
 
- asistența juridică, taxe notariale, expertiză 
judiciară și extrajudiciară, audit. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităților naționale a 
Camerei Deputaților, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorități a Senatului  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 
 

13.  Anexa nr.3/16 
Ministerul Finanțelor Publice 

Se diminuează bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice, Anexa nr.3/16 la titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal”  cu suma de 2.665 mii lei 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Ministerului Finanțelor 
Publice, după caz. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

Bugetul Ministerului Finanţelor Publice 
se diminuează, ca urmare a 
amendamentelor admise la 
- Anexa nr.3/43  Agenția Națională de 

Presă AGERPRES cu suma de 
1.700 mii lei 

- Anexa nr. 3/39 Secretariatul de stat 
pentru recunoașterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în Romania în 
perioada 1945-1989 cu suma de 
965 mii lei 

14.  Anexa nr.3/19/02 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

În Anexa nr.3/19/02 bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne se va introduce o Notă cu 
următorul cuprins: 
 
„ Notă – La capitolul 80.01 titlul 71 este 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru a se putea asigura rezerva de 
stat de octoxid de uraniu. 
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cuprinsă și suma de 91.000 mii lei care va fi 
utilizată exclusiv pentru constituirea, în 
condițiile legii, a stocurilor rezervă de stat de 
octoxid de uraniu ” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PDS Viorel Ștefan 

15.  Anexa nr.3/20/ 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

Se diminuează bugetul Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale, Anexa nr.3/20 la capitolul 68.01 
Asigurări și asistență socială”, titlul 51 
”Transferuri între unități ale administrației 
publice”  cu suma de 41 milioane lei.  
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale, după caz 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru corelare cu amendamentul admis 
la Anexa nr.6  

16.  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 
Anexa 3/22/02/8301/51/51.01 
Agricultură, Silvicultură şi Vânătoare 

 

 Se aprobă redistribuirea sumei de 400.000 mii 
lei în cadrul capitolului 83.01 ”Agricultură, 
silvicultură, piscicultură și vânătoare” de la Titlul 
40 “Subventii”, articolul 40.15  „Sprijinirea 
producătorilor agricoli”, la titlul 51 ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 
51.01 ”Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 
”Transferuri către instituţii publice”, concomitent 
cu suplimentarea  în cadrul Anexei nr. 3/22/15 
“Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor 

Se propune admiterea amendamentului. 
Modificarea sistemului de finanţare al 
Direcţiilor agricole judeţene din instituţii 
publice finanţate integral de la bugetul 
de stat în instituţii finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat 
potrivit Legii nr.157/2016 şi a Hotărârii 
Guvernului nr.860/2016, impune 
evidenţierea corespunzătoare a sumelor 
alocate cu titlu de sprijin financiar 
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finanţate parţial din venituri proprii” la  partea de 
venituri a capitolului 43.10 ”Subventii de la alte 
administratii” subcapitolul 09 ”Subventii pentru 
institutii publice” cu suma de 400.000 mii lei 
precum și introducerea la partea de cheltuieli a 
Titlului 40 ”Subvenții” în cadrul Capitolului 83.10 
”Agricultură, silvicultură, piscicultură și 
vânătoare”  cu aceeași sumă. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat, Bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Capitolul 83.01 ”Agricultură, Silvicultură şi 
Vânătoare”, Titlul Subvenţii, articolul 40.15 
Sprijinirea producătorilor agricoli” - suma de 
400.000 mii lei, prin redistribuire. 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, după caz 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a Camerei 
Deputaților, 
Grupurile parlamentare PSD 
Grupul parlamentar ALDE 
 

producătorilor agricoli. 
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17.  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 
Anexa 3/22 – Fişa cod 1078 
 

Se propune suplimentarea valorii aferente anului 
2017 a fişei cod 1078, “f. Cheltuieli de expertiză, 
proiectare, asistenţă tehnică pentru probe 
tehnologice şi teste şi predarea la beneficiar şi 
de execuţie privind reparaţiile capitale precum şi 
alte categorii de lucrări de intervenţii, cu 
excepţia celor incluse la litera “d” aşa cum sunt 
definite de legislaţia în vigoare, inclusiv 
cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, 
autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de legi”, cu 
suma de 35.834 mii lei la capitolul 83.01” 
Agricultură, silvicultură şi vânătoare”, titlul 51 
”Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”, art.51.01 ”Transferuri curente”, 
alineatul 51.01.01 ”Transferuri către instituţii 
publice”. Suma se alocă prin diminuarea valorii 
aferente anului 2017 a fişei cod obiectiv 4, „d.  
Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie 
privind consolidările” cu suma de 35.834 mii 
lei, din cadrul aceluiaşi capitol şi titlu de 
cheltuială.  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat, bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale,  
capitolul 83.01 ”Agricultură, silvicultură şi 
vânătoare”, titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art.51.01 ”Transferuri 
curente”, alineatul 51.01.01 ”Transferuri către 
instituţii publice”- suma de 35.834 mii  lei, prin 
redistribuire 
 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Introducerea amendamentului este 
justificată de necesitatea continuării 
obiectivelor de investiţii aflate în 
execuţie din cadrul fişei cod 1078, 
acestea fiind începute în cursul anului 
2016 şi a anilor anteriori. 
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În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, după caz 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a 
Camerei Deputaților. 
Grupurile parlamentare PSD 
Grupul parlamentar ALDE 

18.  Anexa nr3/25/29 – Ministerul Educației  
Naționale 
 
 capitolul 65.01, subcapitolul 07 - 
învățământ nedefinibil prin nivel, 
paragraf; paragraf 02 – Biblioteci 
Centrale Universitare și pedagogice, 
grupa 71, titlul XIII – active/construcții. 
(65107101 active fixe) 
(6510710101 Construcții) 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian 
Blaga” din Cluj, pentru continuarea lucrărilor 
de construcții la obiectivul Corp nou de clădire 
cu depozit și acces liber la raft care are cod 
Obiectiv 1153   
  
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin 
diminuarea corespunzătoare a alocărilor 
existente în Anexa 3, 25/29, capitolul 65.01, 
subcapitolul 07 - învățământ nedefinibil prin 
nivel, paragraf; paragraf 02 – Biblioteci Centrale 
Universitare și pedagogice, grupa 71, Titlul XIII 
– active/construcții (65107101 active fixe, 
6510710101 Construcții). Astfel, suma deja 
prevăzută va rămâne nemodificată, dar va 
cuprinde şi bugetarea acţiunii descrise 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Pentru anul 2017 este prevăzută suma 
de 1.000 mii lei, condiționată de 
contribuția de 500.000 lei din venituri 
proprii. Conform planului de lucrări, 
numai pentru etapa infrastructurii și 
structura de incintă (subterane) realizate 
printr-un procedeu tehnic special sunt 
necesare 9.800 mii lei. Lucrările 
planificate pentru anul 2017 sunt lucrări 
care necesită continuitate în execuție, 
inclusiv în raport cu lucrările deja 
executate/începute prin finanțarea pe 
anul 2016 (de 2.200 mii lei). 
Întreruperea lucrărilor ar genera costuri 
suplimentare majore, generate de: 
costuri suplimentare de închiriere și 
transport pentru utilajele agabaritice 
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În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Ministerului Educației  
Naționale, după caz 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor,  Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Sen. Mihai Goțiu, USR, deputat Emanuel 
Ungureanu, deputat Adrian Dohotaru 

necesare tehnologiei speciale utilizate în 
această etapă a lucrărilor (ar trebui 
închiriată și transportată la Cluj de două-
trei ori), montarea și demontarea 
acestora; probleme de rezistență care 
pot să apară la clădirile de patrimoniu 
din jur, dacă o excavație care ajunge la 
o adâncime de peste 10 metri se face în 
etape, cu pauze prea lungi între etapele 
de lucru; zona (str. Clinicilor) este una 
extrem de circulată, o excavație de 
peste 10 metri adâncime neputând fi 
lăsată deschisă și neconsolidată în 
marginea unei străzi cu trei benzi de 
circulație (în zona excavației);  
conservarea și paza obiectivului pentru 
perioada inactivă presupune cheltuieli 
suplimentare;          eventuale penalități 
de întârziere rezultate din contractul cu 
firma de construcții;          probleme și 
costuri suplimentare generate de 
epuizarea spațiului de depozitare și de 
lectură ale BCU ”Lucian Blaga”, ultima 
extindere (construirea unui corp nou - 
depozit) având loc în 1961-62. 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 
Blaga” este instituție subordonată direct 
Ministerului Educației Naționale și nu 
poate să fie finanțată sau susținută în 
acest demers de Universitatea Babeș-
Bolyai sau de alte instituții de 
învățământ superior din Cluj-Napoca. 
Pentru detalii și problemele legate de 
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zona construcției (clădiri de patrimoniu, 
pânza freatică –coborârea nivelului apei 
subterane cu 12 metri, excavații, 
circulația intensă și tehnologia de lucru) 
se poate consulta Memoriul Justificativ 
și anexele prezentate Comisiei de 
Educație. 

19.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
65000151 TITLUL VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 
 

În Anexa nr.3/25/02 Ministerul Educației 
Naționale se introduce un *) cu următorul 
cuprins: 
 
 „ *) În suma prevăzută la capitolul 65.01. 
„Învățământ” , titlul 51 „Transferuri între 
unități ale administrației publice„ este 
cuprinsă și suma de 2.000 mii lei pentru 
finanțarea  „Centrului atestat de formare 
continuă în limbile minorităţilor naţionale.” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor,  Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Szabó Ödön, Biró 
Zsolt, Biró Rozália, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR 
Cseke Attila, Derzsi Akos, Cseke Attila, Turos 
Loránd, Novák Csaba-Zoltán - senatori UDMR 

Se propune admiterea amendamentului. 
La art. 99, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 
a educației naționale se prevede faptul 
că centrele de formare continuă fac 
parte dintre unitățile conexe ale MEN: 
“Unităţile conexe ale Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului sunt: Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, casele corpului didactic, 
centrele atestate de formare continuă în 
limbile minorităţilor naţionale, Centrul 
Naţional de Instruire Diferenţiată, 
Unitatea pentru Finanţarea 
învăţământului Preuniversitar, palatele 
şi cluburile copiilor.” Amendamentul 
propune asigurarea finanțării înființării și 
cheltuielilor curente ale centrului. 
 

20.  Anexa nr. 3/39 Secretariatul de stat 
pentru recunoașterea meritelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului  de stat pentru recunoașterea 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfășurare a activității acestor instituții. 
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luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în Romania în 
perioada 1945-1989  

meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în Romania în perioada 
1945-1989 astfel: 
 

- cu suma de 965 mii lei la titlul 10 “cheluieli 
de personal” 

- cu suma de 397 mii lei la titlul 20 “ Bunuri 
și servicii” 

- cu suma de 206 mii lei la titlul 57 
„Asistență socialăa” 

- cu suma de 150 mii lei la titlul 71 “Active 
nefinanciare” 

 
Sursa de finantare:  Suma de 965 mii lei se 
asigura prin diminuarea titlului 10 “Cheltuieli de 
personal” din bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice, Anexa nr.3/16 , iar suma de 753 mii lei 
prin diminuarea  bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice –Acțiuni Generale Anexa 
nr.3/65 , titlul 50 „Fonduri de rezervă”, articolul 
50.02 „ Fondul de intervenție la dispoziția 
Guvernului” 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Secretariatului de stat 
pentru recunoașterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în 
Romania în perioada 1945-1989, după caz 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
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Deputaților, 
21.  Anexa nr.3/43 Agenția Națională de 

Presă AGERPRES 
Se suplimentează bugetul Agenției Naționale de 
Presă AGERPRES, Anexa nr.3/43 cu suma de 
1.700 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal” 
 
Sursa de finantare: Suma se asigura prin 
diminuarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” din 
bugetul Ministerului Finanțelor Publice, Anexa 
nr.3/16    
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Agenției Naționale de 
Presă AGERPRES, după caz 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților si domnul senator PSD Viorel Arcas, 

Suma este necesară pentru buna 
desfășurare a activității acestei instituții. 

22.  Anexa nr. 3/53 Academia Oamenilor 
de Știință din România  
 

Se propune suplimentarea bugetului Academiei 
Oamenilor de Știință din România cu suma de 
400 mii lei   la titlul 55 „Alte transferuri” 
 
Sursa de finantare:  Suma se asigură prin 
diminuarea  bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice –Acțiuni Generale Anexa nr.3/65 , titlul 
50 „Fonduri de rezervă”, articolul 50.02 „ Fondul 
de intervenție la dispoziția Guvernului” 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Academiei Oamenilor 
de Știință din România , după caz 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru finanțarea proiectelor de 
cercetare-dezvoltare inovare. 
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bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, 
 

23.  Anexa nr. 3/55 Autoritatea Națională 
pentru Restituirea Proprietăților 

Se propune suplimentarea bugetului Autorității 
Naționale pentru Restituirea Proprietăților cu 
suma de 1.000 mii lei la titlul  20 „Bunuri si 
servicii” 
 
Sursa de finantare:  Suma se asigură prin 
diminuarea  bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice –Acțiuni Generale Anexa nr.3/65 , titlul 
50 „Fonduri de rezervă”, articolul 50.02 „ Fondul 
de intervenție la dispoziția Guvernului” 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al  Autoritatii Naționale 
pentru Restituirea Proprietăților, după caz 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
  

Suma este necesară pentru buna 
desfășurare a activității acestei instituții. 

24.  Anexa nr. 3/65/02 Ministerul Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale 
 

La Anexa nr. 3/65/02 Ministerul Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale se propune 
suplimentarea la capitolul 5101 „Autorități 
publice și acțiuni externe”, Titlul 55 „Alte 
Transferuri”, articolul 03 „Contribuția României 
la bugetul UE”, a alineatului 07 „Contribuții 
suplimentare și neprevăzute’” cu suma de 
150.000 mii lei,  prin diminuarea la capitolul 

Suma este necesară plății influenței din 
aplicarea noii decizii privind resursele 
proprii ale Uniunii Europene (Decizia 
nr.355/2014) retroactiv.  
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5101 „Autorități publice și acțiuni externe”, Titlul 
55 „Alte Transferuri”, articolul 03 „Contribuția 
României la bugetul UE”, a alineatului 05 
„Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii 
Britanii” cu suma de 150.000 mii lei. 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al Ministerului Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale , după caz 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

25.  Anexa nr. 3/65/02 Ministerul Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale 
 

Se propune diminuarea bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice-Acțiuni Generale, Anexa 
nr.3/65 cu suma de 2.918 mii lei la titlul 50 
„Fonduri de rezervă”, articolul 50.02 „ Fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului” 
 
 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 al Ministerului Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale , după caz 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

Bugetul Ministerului Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale se diminuează, ca 
urmare a amendamentelor admise  la  

- Anexa nr. 3/05- Curtea 
Constituțională cu suma de 765 mii 
lei 
- Anexa nr. 3/39 Secretariatul de 
stat pentru recunoașterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în Romania în 
perioada 1945-1989   cu suma de 
753 mii lei 
- Anexa nr. 3/55 Autoritatea 
Națională pentru Restituirea 
Proprietăților cu suma de 1.000 mii 
lei 
- Anexa nr. 3/53 Academia 
Oamenilor de Știință din România cu 
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suma de 400 mii lei 
 

26.  Anexa nr.6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pentru anul 2017 
și estimări pe anii 2018-2020 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pentru anul 2017, 
prevăzute în Anexa nr.6, se suplimentează cu 
suma de 41 milioane lei. 
 
În mod corespunzător se modifică repartizarea 
pe județe, precum și suma prevăzută la art.4 
alin.(1) lit.c) din proiectul legii bugetului de stat  
 
Sursă de finanțare: Suma se asigură prin 
diminuarea cu suma de 41 milioane lei a 
bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 
Anexa nr. 3/20, capitolul 68.01 „Asigurări și 
asistență socială”, titlul 51 ”Transferuri între 
unități ale administrației publice”  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

Suma este necesară pentru întreținerea 
drumurilor județene și comunale. 

27.  Anexa nr.9 - NUMARUL MAXIM DE 
POSTURI finanțate pentru personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult, 
pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-
2020 
 

Numărul maxim de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult pe anul 
2017 din Anexa nr.9 la proiectul legii bugetului 
de stat se majorează cu 5% pe total și pe județe 
și pe municipiul București 
 
Cu modificarea corespunzătoare a Anexei nr.9 
 
 Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

Se propune admiterea amendamentului 
ca urmare a solicitărilor mai multor 
județe de majorare a numărului de 
posturi pentru  personalul neclerical 
angajat în unitățile de cult. 
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bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

28.   Renumerotarea articolelor, refacerea trimiterilor 
din textul legii,  renumerotare anexelor, precum 
şi modificarea titlului unor anexe.    
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera 
Deputaţilor 

Ca urmare a amendamentelor admise. 

 



ANEXA NR.2  
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Art.4. – (1) Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 22.149,5 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care:  
lit.a) 2.669,8 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei nr.4; 
lit.b) 16.497,8 milioane lei 
pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, potrivit 
anexei nr.5; 
lit.c) 400 milioane lei destinate 
finanțării cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, 
repartizate pe județe, pe baza 
criteriilor: 65% cote egale, 15% 
lungimea drumurilor, direct 
proporțional și 20% capacitatea 
financiară, invers proporțional, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unități 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcție de lungimea și starea 
tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 

Art.4. – (1) Din taxa pe 
valoarea adăugată se alocă 
22.224,41 milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele 
locale, din care:  

a) 2.669,8 milioane lei 
pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei nr.4;  

b) 16.497,8 milioane lei 
pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, potrivit 
anexei nr.5;  

c) 400 milioane lei 
destinate finanțării cheltuielilor 
privind drumurile județene și 
comunale, repartizate pe județe, 
pe baza criteriilor: 65% cote 
egale, 15% lungimea drumurilor, 
direct proporțional și 20% 
capacitatea financiară, invers 
proporțional, prevăzute în anexa 
nr.6, a căror repartizare, pe 
unități administrativ-teritoriale, 
se face în funcție de lungimea și 
starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 

 Subfinanțarea autorităților 
publice locale și județene și 
suspiciunile și acuzele continue 
privind alocarea pe criterii 
politice a fondurilor publice către 
acestea ne-au determinat să 
solicităm reintroducerea 
sistemului de alocare a 
fondurilor publice către 
administrațiile publice locale și 
județene aplicat în anul 2015. 
      Menționăm faptul că atât 
organismele reprezentative ale 
autorităților publice locale, cât și 
reprezentanții autorităților 
publice centrale au apreciat 
modalitatea de alocare a 
fondurilor pentru administrațiile 
publice locale și județene din 
anul 2015 și de aceea solicităm 
revenirea la acest sistem. 
      Din punct de vedere al 
impactului financiar asupra 
bugetului de stat, acesta este de 
doar 74,91 milioane de lei, 
reprezentând o creștere de 
0,3% față de suma propusă în 
proiectul de buget propus de 
Guvern.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
propunerea de majorare a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale prin 
diminuarea bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice- 
Acțiuni generale este în 
contradicție cu prevederile art.17 
alin.(3^1) din legea finanțelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificației 
bugetare. 
De asemenea, mecanismul 
propus este de natură să 
modifice sumele alocate pe 
județe potrivit anexei nr.7, 
stabilite în conformitate cu 
prevederile art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
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județean, după consultarea 
primarilor; 
lit.d) 2.469,5 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor, potrivit 
anexei nr.7, astfel: 
d1) suma de 2.465,0 milioane lei 
repartizată pe județe se 
repartizează pe unități 
administrativ-teritoriale, potrivit 
prevederilor alin.(2)-(4); 
d2) suma de 4,5 milioane lei se 
alocă județului Constanța, 
potrivit prevederilor art.4 
alin.(21), din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.19/2006 
privind utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul activităților 
desfășurate pe plajă, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr.274/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, pentru finanțarea 
cheltuielilor aferente funcționării 
serviciilor publice de salvare 
acvatică-salvamar și a posturilor 
de prim ajutor pe plajele cu 
destinație turistică; 
lit.e) 112,4 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
învățământului particular sau 
confesional acreditat, potrivit 
anexei nr.8. 

județean, după consultarea 
primarilor;  

d) 2.544,41 milioane lei 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor, din 
care :  

d1) suma de 2.539,91 
milioane lei se repartizează pe 
unități administrativ-teritoriale, 
potrivit art. 41, alin. (1) – (10). 

d2) suma de 4,5 milioane 
lei se alocă județului Constanța, 
potrivit prevederilor art.4 
alin.(21), din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.19/2006 
privind utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul activităților 
desfășurate pe plajă, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr.274/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, pentru finanțarea 
cheltuielilor aferente funcționării 
serviciilor publice de salvare 
acvatică-salvamar și a posturilor 
de prim ajutor pe plajele cu 
destinație turistică;  

e) 112,4 milioane lei 
pentru finanțarea cheltuielilor 
învățământului particular sau 
confesional acreditat, potrivit 
anexei nr.8.  

   Totodată, propunerea de a se 
lua în calcul veniturile proprii 
realizate de UAT-uri în anul 
2016 nu poate fi aplicată, 
deoarece la această dată nu 
există aceste informații detaliate 
pe fiecare unitate administrativ-
teritorială. 
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(2) În anul 2017, prin derogare 
de la prevederile art.33 alin.(3) și 
(4) din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările 
ulterioare, sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
aprobate prin legea bugetului de 
stat și din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, se 
repartizează pe unități 
administrativ-teritoriale, astfel: 
lit.a) 27 % pentru bugetul 
județului; 
lit.b) 73% pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor și municipiilor, astfel: 
b1) 20% din sumă se 
repartizează prin hotărârea 
consiliului județean pentru 
achitarea arieratelor provenite 
din neplata cheltuielilor de 
funcționare și/sau de capital, în 
ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru rambursarea 
ratelor la împrumuturile 
contractate în baza Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr.2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și alte 
măsuri, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.171/2015, cu 

(2) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată și din 
cota de 18,5% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, se 
repartizează prin decizie a 
directorului general al direcției 
generale regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației 
județene a finanțelor publice și 
se comunică instituției 
prefectului, județului, unităților 
administrativteritoriale din județ 
și Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene.  

(3) Datele utilizate în 
calculele prevăzute în articolul 
41, respectiv populația și 
suprafața din intravilan sunt cele 
valabile la data de 1 iulie a 
anului 2016, comunicate de 
instituțiile abilitate, iar impozitul 
pe venit este cel încasat în 
bugetele locale ale unităților 
administrativ-teritoriale la data 
de 31 decembrie 2016. 

 
După art. 4 se introduce un 
nou art. 41 cu următorul 
cuprins: 
 
Art. 41 
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modificările și completările 
ulterioare, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.46/2015 
pentru stabilirea unor măsuri 
financiare și pentru modificarea 
și completarea unor acte 
normative, aprobată prin Legea 
nr.40/2016, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.8/2016 
privind unele măsuri financiare 
în vederea finalizării proiectelor 
finanțate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de 
programare 2007-2013, precum 
și unele măsuri fiscal-bugetare, 
aprobată cu completări prin 
Legea nr.124/2016, pentru 
susținerea programelor de 
dezvoltare locală și pentru 
susținerea proiectelor de 
infrastructură care necesită 
cofinanțare locală. Hotărârea 
consiliului județean se comunică 
directorului general al direcției 
generale regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației 
județene a finanțelor publice, 
instituției prefectului, unităților 
administrativ-teritoriale din județ 
și Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene; 
b2) 20% din sumă se 
repartizează în funcție de 

(1) În anul 2017, prin derogare 
de la prevederile art. 33 alin. 
(2)-(5) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, se stabilesc limite 
de venituri proprii pe categorii 
de unităţi administrativ-
teritoriale, luând în calcul 
veniturile proprii realizate pe 
anul 2016, astfel: 

a)1.500.000 lei pentru 
comune; 

b)6.000.000 lei pentru 
oraşe; 

c)20.000.000 lei pentru 
municipii; 

d)50.000.000 lei pentru 
municipii reşedinţe de judeţ; 

e)80.000.000 lei pentru 
judeţe. 

(2)Unităţile 
administrativ-teritoriale care 
nu realizează venituri proprii 
până la nivelul limitelor 
stabilite potrivit prevederilor 
alin. (1) primesc sume de 
echilibrare din cota de 18,5% 
din impozitul pe venit, 
încasate la nivelul fiecărui 

http://idrept.ro/00094597.htm
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ponderea suprafeței din 
intravilanul unităților 
administrativ-teritoriale din județ 
în totalul suprafeței din 
intravilanul județului; 
 b3) 60% din sumă se 
repartizează în etape succesive, 
comunelor, orașelor și 
municipiilor care au o medie a 
impozitului pe venit pe locuitor 
mai mică decât media pe județ, 
în vederea egalizării mediilor 
individuale, după modelul de 
calcul pus la dispoziție de către 
Ministerul Finanțelor Publice în 
termen de 5 zile de la data 
publicării prezentei legi. 
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată și din cota de 
18,5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, se repartizează prin 
decizie a directorului general al 
direcției generale regionale a 
finanțelor publice/șefului 
administrației județene a 
finanțelor publice și se comunică 
instituției prefectului, județului, 
unităților administrativ-teritoriale 
din județ și Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene. 

judeţ, şi din sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrare. 

(3)Suma din cota de 
18,5% din impozitul pe venit, 
încasată pe anul 2016 la 
nivelul judeţului, se 
repartizează astfel: 

a)27% se alocă 
bugetului propriu al judeţului; 

b)diferenţa de sumă se 
repartizează proporţional cu 
ponderea fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale în 
totalul necesar pentru 
atingerea limitelor stabilite. 

(4)Sumele rămase după 
alocările prevăzute la alin. (3) 
se repartizează pentru 
bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, prin decizie a 
directorului general al 
direcţiei generale regionale a 
finanţelor publice/şefului 
administraţiei judeţene a 
finanţelor publice, astfel: 

a)55% în funcţie de 
numărul locuitorilor unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

b)15% în funcţie de 
suprafaţa din intravilanul 
unităţilor administrativ-
teritoriale; 
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(4) Datele utilizate în calculele 
prevăzute în prezentul articol, 
respectiv populația și suprafața 
din intravilan sunt cele valabile 
la data de 1 iulie a anului 2016, 
comunicate de instituțiile 
abilitate, iar impozitul pe venit 
este cel încasat în bugetele 
locale ale unităților 
administrativ-teritoriale la data 
de 31 decembrie 2016. 

c)15%, în mod egal, 
unităţilor administrativ-
teritoriale cu un grad de 
colectare a impozitelor şi 
taxelor locale pe proprietate 
de cel puţin 90% pe ultimul an; 

d)15%, în mod egal, 
unităţilor administrativ-
teritoriale care au aprobat în 
urmă cu doi ani cel puţin un 
proiect cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile. 

(5)În situaţia în care, în 
cadrul unui judeţ suma din 
cota de 18,5% din impozitul pe 
venit nu este suficientă pentru 
asigurarea limitelor de 
venituri stabilite, se 
repartizează sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale. 

(6)Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, rămase după 
asigurarea limitelor de 
venituri, se repartizează pe 
judeţe după următoarele 
criterii: 

a)55% în funcţie de 
numărul locuitorilor judeţului; 
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b)15% în funcţie de 
suprafaţa judeţului; 

c)30% în funcţie de 
lungimea drumurilor judeţene 
şi comunale. 
(7)Din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale repartizate potrivit 
prevederilor alin. (6), o cotă de 
27% se alocă bugetului 
propriu al judeţului, iar 
diferenţa se repartizează pe 
comune, oraşe, municipii, 
prin decizie a directorului 
general al direcţiei generale 
regionale a finanţelor 
publice/şefului administraţiei 
judeţene a finanţelor publice, 
pe aceleaşi criterii prevăzute 
la alin. (4). 
(8) Repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a 
sumelor de echilibrare din 
cota de 18,5% din impozitul pe 
venit şi a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, potrivit prevederilor 
alin. (1), (3), (5) şi (6), se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului în termen de 15 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
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(9) În anul 2017, în execuţie, 
cota de 18,5% se alocă de 
către direcţiile generale 
regionale ale finanţelor 
publice/administraţiile 
judeţene ale finanţelor publice 
până cel târziu la data de 8 a 
fiecărei luni, pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, 
proporţional cu sumele 
repartizate prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit 
prevederilor alin. (8), 
respectiv cu sumele 
repartizate potrivit 
prevederilor alin. (4). 
(10) Modul de aplicare a 
sistemului de echilibrare se 
evaluează după primul 
semestru, iar eventualele 
corecţii se fac la prima 
rectificare a bugetului de stat. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu 74,91 milioane 
de lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale 
 
Autori: Cristian Buican – 
Deputat PNL 
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Romulus Bulacu – Senator 
PNL  

2.  Art.4. – (1) Din taxa pe 
valoarea adăugată se alocă 
22.149,5 milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele 
locale, din care:  
lit.a) 2.669,8 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei nr.4; 
…………………………………. 

La art. 4, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.4. – (1) Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 23.049,5 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care:  
a) 3.569,8 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei nr.4; 
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 
900.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 
 
Autori: 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Programul „Cornul şi Laptele” 
este un program depăşit, un 
program prin care se risipesc 
foarte multe resurse materiale şi 
alimente. România are nevoie 
de un nou program care să 
reducă risipa, să înlocuiască 
vechiul program cu unul prin 
care alimentaţia în şcoală să fie 
una diversificată, iar meniul să 
fie la decizia şcolii şi a 
comunităţii locale, ţinându-se 
cont de recomandările 
Ministerului Sănătăţii. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât - 
potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare. De asemenea, sumele 
ce se alocă prin bugetele anuale 
au la bază acte normative 
aprobate anterior legii bugetului 
de stat. 

3.  Art.4. – (1) Din taxa pe 
valoarea adăugată se alocă 
22.149,5 milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele 
locale, din care:  
lit.a) 2.669,8 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 

La art. 4, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.4. – (1) Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 22.225,1 

Este necesară finanțarea 
corespunzătoare a programului 
de orientare școlară și 
profesională a elevilor prin 
suplimentarea numărului de 
consilieri de orientare școlară și 
pregătirea lor. Pentru creșterea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât - 
potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
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descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei nr.4; 
…………………………………. 

milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
a) 2.745,4 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei nr.4; 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
 
Autori: 
Deputat PNL Florica 
Cherecheș, Deputat PNL Ioan 
Cupșa 

gradului de incluziune socială și 
reducerea ratei abandonului 
școlar, în vederea scăderii 
decalajului dintre oferta 
educațională și cerințele pietii 
muncii se impune intensificarea 
activităților de orientare școlară 
și profesională din ciclul 
gimnazial, numărul actual al 
consilierilor școlari fiind 
insuficient pentru a acoperi 
această nevoie. (in prezent, un 
consilier școlar răspunde de 
aproximativ 1000 de elevi.) 
 
 

bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare. De asemenea, sumele 
propuse sunt fundamentate de 
către Ministerul Educației 
Naționale, în funcție de numărul 
de cadre didactice și personal 
nedidactic ce-si desfășoară 
activitatea în domeniul 
învățământului special și 
centrelor județene de resurse și 
asistență educațională. 

4.  Art.4. – (1) 
 
 lit.b) 16.497,8 milioane lei 
pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, potrivit 
anexei nr.5; 

Se propune alocarea sumei de 
462 mii lei pentru înființarea 
unei linii preorășenești în Orașul 
Pantelimon, Județul Ilfov. 
 
Sursa de finanţare:  
Sume rezervate care se 
repartizeaza prin Hotărâri ale 
Guvernului la cererea 
Autorităților Administrației 
Publice Locale (Anexa 5/nr. crt. 
43) 
 
Autor: Deputat PNL Mihai 
Culeafă 

In judetul Ilfov, Orasul 
Pantelimon este singurul oras 
care nu beneficieaza de o linie 
preorasaneasca a Regiei 
Autonome de Transport 
Bucuresti, desi se afla la doar 2 
km de limita Municipiului 
Bucuresti. În aceste condiții, 
propunem înființarea unei linii 
preorasenesti care să 
deservească orașul Pantelimon, 
astfel incat, localnicii să 
beneficieaze de condiții similare 
ca și ceilalți cetățeni din Județul 
Ilfov. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
destinația propusă nu se 
încadrează în categoria 
cheltuielilor finanțate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor 
municipiului București și 
municipiului București. În lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor cheltuieli 
ale unor unități administrativ-
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 teritoriale, adoptat anterior legii 
bugetului de stat, nu se pot aloca 
sume direct unităților 
administrativ-teritoriale. 
 

5.  Art.4. – (1) 
 
 lit.d) 2.469,5 milioane lei 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor, potrivit 
anexei nr.7, astfel: 
d1) suma de 2.465,0 milioane 
lei repartizată pe județe se 
repartizează pe unități 
administrativ-teritoriale, potrivit 
prevederilor alin.(2)-(4); 
 
 
 
Art.4. – (1) 
Lit. nou f)  
 

Art. 4 (1) d se modifica in 
forma urmatoare: 
d) 2.169,5 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor, potrivit 
anexei nr.7, astfel: d1) suma de 
2.165,0 milioane lei repartizată 
pe județe se repartizează pe 
unități administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor alin. (2)-(4) 
Urmatoarele articole si anexe 
se modifica corespunzator 
 
Se introduce art. 4 alin. (1) 
punctul f - Se vor aloca 
300.000.000 lei pentru 
finantarea programului Scoala 
dupa scoala al Ministerului 
Educatiei. 
 
 
 
 
Autor: 
Senator Florina Raluca 
Presadă, USR 

Se alocă suma de 300.000.000 
lei pentru finanțarea programului 
Școală după școală în 
comunitătile cu risc socio-
educațional crescut cuprinse in 
Anexa 1 la apelul Scoala pentru 
toti- Ierarhizarea unităților 
școlare în funcție de nivelul de 
defavorizare si care nu au 
aplicat in cadrul apelului de 
proiecte (http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/2
016/13.09/Anexa_1_Ierarhizare
_scoli.pdf). 
Costul mediu este de 3000 
ron/elev/an scolar (include plata 
profesor, gustare, materiale 
educationale), pentru 100.000 
de copii insemnand 
300.000.000 ron/an scolar. 
România are una dintre cele mai 
ridicate rate de abandon școlar 
din Uniunea Europeană - peste 
19%. În ultimii, programul 
Școală după școală a fost 
identificat ca una dintre dintre 
cele mai eficiente metode de 
combatere a abandonului 
școlar. Este menționat ca atare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pot 
fi folosite pentru finanțarea 
oricăror cheltuieli din sarcina 
unităților administrativ-
teritoriale, inclusiv pentru 
destinația solicitată. 
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și în Strategia pentru părăsirea 
timpurie a școlii.  
Conform datelor noastre, 
350.000 de elevi se afla in 
situatie de risc educational; 
dintre acestia, 100.000 se afla in 
pragul abandonului daca nu se 
iau masuri de sprijin urgente; 
prin urmare, solutia propusa 
este implementarea progresiva 
a programului, cu cate 100.000 
de beneficiari anual, incepand 
cu cei aflati in risc de parasire a 
scolii. 
Programul a fost discutat de 
către toate guvernele anterioare 
cu membri ai societății civile, 
fiind cerut de către aceasta. Abia 
în 2016 programul a fost inclus 
ca măsură în cadrul apelului 
POCU Școala pentru toți. 
Propunem alocarea de fonduri 
de la bugetul de stat pentru 
acele comunități care nu au 
depus proiecte in cadrul apelului 
de proiecte  POCU. De 
altfel,programul este menționat 
în programul de guvernare al 
PSD. 
Fondurile vor fi acordate în urma 
depunerii de proiecte conform 
metodologiei Sds.  
Fondurile vor fi acordate în urma 
depunerii de proiecte conform 
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metodologiei Sds. 
 

6.  Art.4. –  
 
(2) În anul 2017, prin derogare 
de la prevederile art.33 alin.(3) 
și (4) din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările 
ulterioare, sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
aprobate prin legea bugetului 
de stat și din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, se 
repartizează pe unități 
administrativ-teritoriale, astfel: 
………………………………. 
(3) Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată și din 
cota de 18,5% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, se 
repartizează prin decizie a 
directorului general al direcției 
generale regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației 
județene a finanțelor publice și 
se comunică instituției 
prefectului, județului, unităților 
administrativ-teritoriale din județ 
și Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene. 

La art. 4, alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
(2) În anul 2017, prin derogare 
de la prevederile art. 33 alin. (3) 
și (4) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările 
ulterioare, sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
aprobate prin legea bugetului de 
stat și din cota de 19,7 % din 
impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, se 
repartizează pe unități 
administrativ-teritoriale, astfel: 
(..) 
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată și din cota de 
19,7% din impozitul pe venit 
pentru  echilibrarea bugetelor 
locale, se repartizează prin 
decizie a directorului 
general al direcției generale 
regionale a finanțelor 
publice/șefului  administrației 
județene a finanțelor publice și 
se comunică instituției 
prefectului, județului, unităților 
administrativteritoriale din județ 
și Ministerului Dezvoltării 

Potrivit prevederilor proiectului 
de lege, sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată și din 
cota de 18,5% din impozitul pe 
venit pentru  echilibrarea 
bugetelor locale nu vor asigura 
finanţarea tuturor cheltuielilor 
angajate de Guvernul României 
prin diferite acte normative, în 
special în domeniul salarizării 
personalului din administraţia 
publică locală. Pentru a asigura 
finanţarea corespunzătoare a 
administraţiilor publice locale se 
impune majorarea cotei din 
impozitul pe venit pentru  
echilibrarea bugetelor locale de 
la 18,5% la 19,7%. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
acesta determină reducerea 
veniturilor bugetului de stat , iar 
potrivit prevederilor art.15 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, după depunerea 
proiectului legii bugetare anuale 
la Parlament pot fi aprobate acte 
normative/măsuri/politici numai 
în condiţiile prevederilor alin. (1) 
al aceluiași alineat, dar cu 
precizarea surselor de acoperire 
a diminuării veniturilor aferente 
exerciţiului bugetar pentru care 
s-a elaborat bugetul. 
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…………………………… Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea corespunzătoare a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/ 65/  
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE – ACTIUNI 
GENERALE 
 
Autori: 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

7.  Art.5. – (1) lit.b) 
 
Lit. nou b1) 

La art. 5 alin. (1), după lit. b) se 
introduce o nouă lit. b1) cu 
următorul cuprins: 
 
b1) finanţării programului de 
orientare școlară și profesională 
a elevilor prin suplimentarea 
numărului de consilieri de 
orientare școlară și pregătirea 
lor corespunzătoare (suma 
necesară este de 75.6 milioane 
lei) 
 
 
Autori: 
Deputat PNL Florica 
Cherecheș, Deputat PNL Ioan 
Cupșa 
 

Activitatea profesorilor consilieri 
şcolari din cabinetele de 
asistenţă psihopedagogică a 
fost în ultima perioadă 
semnificativ mărită prin atribuţii 
prevăzute de Legea nr. 6/2016 –
art. 47^6, OMENCŞ 
5739/14.11.2016,  Ordinul 
Administraţiei Publice 
1985/2016 –art. 9, OMENCŞ 
5086/2016 -art 9.  alin. (9). 
Toate aceste atribuţii se adaugă 
celor stabilite de 
Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea 
centrelor judeţene/al 
municipiului Bucureşti de 
resurse şi asistenţă 
educaţională (OMECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este prevăzută sursa de 
finanțare. De asemenea, sumele 
propuse sunt fundamentate de 
către Ministerul Educației 
Naționale, în funcție de numărul 
de cadre didactice și personal 
nedidactic ce-si desfășoară 
activitatea în domeniul 
învățământului special și 
centrelor județene de resurse și 
asistență educațională. 
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5555/07.10.2011). De asmenea, 
se constată o incidenţă tot mai 
crescută a tulburărilor ce 
necesită sprijin psihopedagogic 
suplimentar. În judeţul Bihor 
unui profesor consilier şcolar îi 
revin aproximativ 1700 de elevi 
şi preşcolari (92604/54), dublu 
faţă de normativele în vigoare. 
Estimare pentru propunerea de 
suplimentare a numărului de 
consilieri şcolari în medie cu 50 
posturi/judeţ. La un salariu 
mediu brut de 3000 lei ar 
însemna 75.6 milioane lei (50 
consilieri x 42 judete x 3000 lei x 
12 luni ) 

8.  Art.5. – (1) lit.b) 
 
Lit. nou b1) 

La art. 5 alin. (1), după lit. b) se 
introduce o nouă lit. b1) cu 
următorul cuprins: 
 
b1) finanţării programului „Masă 
la şcoală” pentru preşcolarii şi 
elevii din unităţile de învăţământ 
primar şi gimnazial de stat şi 
privat. 
 
 
Autori: 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Prin programul „Masă la şcoală” 
s-ar putea rezolva o parte din 
probleme: prezenţa copiilor la 
şcoală (reducerea abandonului 
şcolar), educaţia acestora 
pentru un mod de viaţă sănătos 
şi reducerea risipei (în cazul în 
care părinţii vor face cereri 
scrise pentru a refuza acest 
pachet de alimente, copiii nu vor 
mai arunca produsele primite). 
Programul urmăreşte 
îmbunătăţirea calităţii 
produselor şi a atractivităţii 
acestora, prin variaţie, realizată 
prin alternarea anumitor 
produse. De asemenea, se 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
cheltuielile pentru finanțarea 
cărora se alocă sume de la 
bugetul de stat au la bază acte 
normative aprobate anterior legii 
bugetului de stat.  
De asemenea, potrivit 
prevederilor art.5 alin.(3) din 
OUG 72/2016 privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de 
unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat, la 
închiderea programului-pilot, la 
finalul anului şcolar 2016 - 2017, 
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descentralizează resursa 
financiară şi se pot utiliza banii 
pentru stimularea activităţii 
producătorilor locali. Acest 
program a fost deja demarat în 
anul 2016, prin OUG 72/2016  în 
cadrul Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 50 
de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat.  

în urma analizei realizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, 
pe baza rezultatelor obţinute şi 
interpretate lunar, pe parcursul 
derulării proiectului, la nivelul 
fiecărui inspectorat şcolar 
judeţean/Inspectoratului Şcolar 
al Municipiului Bucureşti, prin 
hotărâre a Guvernului, se va 
decide asupra oportunităţii 
extinderii acestui program la 
nivel naţional, respectiv asupra 
modalităţii de implementare. 
 
 

9.  Art.5. – (1), lit.h) 
 
Lit. nou i)  

La art. 5 alin. (1) , după lit. h) 
se introduce o nouă literă i) cu 
următorul cuprins: 
 
i) finanțării Contului Educaţional. 
Conform art. 356 din LEN 
1/2011, fiecare nou născut 
trebuie să primească 500 de 
euro în CONTUL PENTRU 
EDUCAŢIA PERMANENTĂ.  

 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 
450.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 

Fiecare nou născut trebuie să 
primească 500 de euro în 
CONTUL PENTRU EDUCAŢIA 
PERMANENTĂ. Această 
prevedere nu se aplică.  
Prin această iniţiativă, România 
poate asigura viitorul a 
aproximativ 200.000 de nou-
născuţi anual. În consecinţă, se 
suplimentează de la bugetul de 
stat, bugetul prevăzut pentru 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cu suma de 450.000 (mii de lei) 
pentru finanţarea Contului 
Educaţional. Conform art. 356 
din LEN 1/2011, fiecare nou 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât la 
data întocmirii proiectului legii 
bugetului de stat, art.361 alin.(3) 
lit. e) din Legea educației 
naționale cu privire la acordarea 
sumei de 500 euro pentru 
educația permanentă era 
prorogat până la finele anului 
2017, potrivit prevederilor OUG 
99/2016 și a OUG 9/2017. 
De asemenea, acestă cheltuială 
se finanțează, potrivit 
prevederilor art.356 alin.(1) din 
Legea nr.1/2011, prin bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale, nu din bugetele locale, 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată/ 
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Autori: 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

născut trebuie să primească 500 
de euro în CONTUL PENTRU 
EDUCAŢIA PERMANENTĂ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- amendamentul nu este clar 
întrucât art.5 se referă la 
destinația sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, prevăzute în anexa 
nr.4 la lege, iar în motivație se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educație 
Naționale al cărui buget este 
prevăzut în anexa nr.3 la lege. 
- potrivit art.356 din Legea 
educației naționale nr.1/2011 
suma reprezentând echivalentul 
în lei a 500 euro (sprijinul statului 
pentru  dreptul la învățare pe tot 
parcursul vieții), se acordă din 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale. 
- măsura acordării a 500 de euro 
pentru educația permanentă a 
fiecărui nou-născut a fost 
prorogată până la data de 1 
ianuarie 2018, potrivit art.7 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 9/2017 din 27 
ianuarie 2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, 
precum şi modificarea şi 
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completarea unor acte 
normative 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
și/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

10.  Art.5. – (1), lit.h) 
 
Lit. nou i) 

La art. 5, după lit. h) se 
introduce o nouă lit. i) 
i) Prin derogare de la 
prevederile art.20 alin (3) din 
Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014  
precum și alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, cu 
modificările și completările 
ulterioare, finanțarea sistemului 
de protecție a copilului și a 
centrelor de asistență socială a 
persoanelor cu handicap să fie 

Această măsură asigură 
finanțarea sistemului de 
protecție a copilului și a centrelor 
de asistență socială a 
persoanelor cu handicap într-o 
manieră mult mai eficientă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare propusă, respectiv 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, este aceeași cu sursa 
de finanțare care se majorează 
ca urmare a derogării la OUG 
103/2013. 
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asigurat în procent de 100% din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Sursa de finanţare: Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor 

Autori:  
Florin-Claudiu ROMAN  
Corneliu OLAR 
Claudiu-Vasile RĂCUCI 
Sorin-Ioan BUMB 
Alexandru PEREŞ 
Grupul parlamentar PNL 

 
 
 
 
 
 

11.  Art.25. –  
Alin. nou (3) 

La articolul 25, după alineatul 
(2) se propune introducerea 
unui nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
“Prin derogare de la 
prevederile art. 17 alin. (1) din 
Legea nr. 356/2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului 
Cultural Român, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se aprobă 
înființarea Institutului Cultural 
Român de la Skopje, 
Republica Macedonia. Se 
autorizează Ministerul 

Motivaţia amendamentului:  
Institutele culturale româneşti 
din străinătate au rolul de 
interfață între cultura română si 
străinătate, punând accent pe 
realizarea de programe menite 
să le asigure românilor din afara 
granițelor conservarea identității 
culturale românesti. 
În vederea operaționalizării 
Institutului Cultural Român de 
la Skopje, Republica 
Macedonia, inclusiv a unor 
institute a căror organizare și 
funcționare este în întârziere, 
precum filiala de la Cernăuți a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
prevederea din textul articolului 
nou introdus nu face obiectul 
legii bugetare anuale. 
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002, ”Legea bugetară 
anuală prevede şi autorizează, 
pentru anul bugetar, veniturile şi 
cheltuielile bugetare, precum şi 
reglementări specifice 
exerciţiului bugetar.” 
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Afacerilor Externe, în anul 
2017, să încheie peste limita 
creditelor bugetare aprobate 
prin buget, angajamente 
legale în sumă de 1.000 mii lei 
la capitolul 5101 „Autorități 
publice și acțiuni externe", 
titlul 20 „Bunuri și servicii” 
pentru definitivarea înființării 
rețelei institutelor culturale 
românesti din străinătate, 
inclusiv la nivel de filială.” 
 
Autor:  
Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP 

Institutului Cultural Român de 
la Kiev, Ucraina, este necesară 
suplimentarea creditului de 
angajament. 
 

12.  Art.26. –  
 
(1) Prin derogare de la 
prevederile art.30 alin.(2) din 
Legea nr.500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se pot aloca 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, 
prin hotărâre a Guvernului, 
sume din Fondul de Rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului prevăzut în bugetul 
de stat pe anul 2017 pentru 
finanțarea Programului Național 
de Dezvoltare Locală inclusiv 
etapa a II-a. 

Nu se adoptă alin. (1)-(4) ale 
Art. 26 ale proiectului de lege a 
bugetului de stat pe anul 2017. 
 
 
 
Autor:  
 
Senator Vlad Alexandrescu, 
USR 

Aliniatele (1)-(4) ale art. 26 
introduc o derogare de la 
prevederi legale privind 
responsabilitatea fiscal-
bugetară, aduc o deturnare a 
Fondului de Rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului de la 
scopul său prevăzut în lege și 
consacră o lipsă de control 
parlamentar. Ele eludează rolul 
Ministerului Finanțelor Publice și 
al Parlamentului. 
 
Nu poate fi susținut ca un 
minister să își poată crește 
singur (prin ordin de ministru) 
bugetul pe parcursul anului fără 
a fi verificat în prealabil de nicio 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
prevederile art. 26 alin. (1)-(4) nu 
afectează rolul Parlamentului și 
al Ministerului Finanțelor Publice 
de a administra si controla intr-
un mod eficient bugetul de stat ci 
doar creează posibilitatea ca 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene să poată 
face realocări de sume între 
subdiviziunile de cheltuieli 
aprobate prin buget, cu 
încadrare în suma totală 
aprobată  pentru a se evita riscul 
înregistrării de către unitățile 
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 (2) Prin derogare de la 
prevederile art.12 lit.e) din 
Legea responsabilității fiscal-
bugetare nr.69/2010, 
republicată și ale art.47 alin.(4), 
(9) și (10) din Legea 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, în anul 
2017, se autorizează Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, să 
efectueze virări de credite 
bugetare și de angajament, între 
capitole bugetare și între 
programe, peste limitele 
prevăzute, cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate, 
în vederea finanțării 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală inclusiv etapa 
a II-a. 
(3) În termen de 5 zile de la 
aprobarea modificărilor 
prevăzute la alin.(2) Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene comunică 
Ministerului Finanțelor Publice 
virările efectuate concomitent cu 
transmiterea anexelor la bugetul 
ministerului modificate, însușite 

altă entitate sau constrâns de 
vreo prevedere legală. 
 
Nu poate fi susținut ca Fondul de 
Rezervă, destinat unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, să fie 
diminuat, încă de la începutul 
anului, prin derogarea din Art. 
26, alin. 1 al proiectului de lege. 
 
 

administrativ teritoriale de plăți 
restante sau arierate, după caz. 
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de ordonatorul principal de 
credite. 
(4) Se autorizează Ministerul 
Finanțelor Publice ca, pe baza 
comunicărilor transmise de 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene potrivit 
alin.(3) să aprobe repartizarea 
pe trimestre a virărilor între 
capitole bugetare prevăzute la 
alin.(2). 
 

13.  Art.26. –  
 
(1) Prin derogare de la 
prevederile art.30 alin.(2) din 
Legea nr.500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se pot aloca 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, 
prin hotărâre a Guvernului, 
sume din Fondul de Rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului prevăzut în bugetul 
de stat pe anul 2017 pentru 
finanțarea Programului Național 
de Dezvoltare Locală inclusiv 
etapa a II-a. 
 
 (2) Prin derogare de la 
prevederile art.12 lit.e) din 

Se propune eliminarea 
aliniatelor (1) – (4) ale 
articolului 26 
  
 
 Sursa de finanţare: Nu este 
cazul 
 
 Autor:  
 
Deputat Cristian Ghinea, USR 
 

Prin aceste prevederi Programul 
National de Dezvoltare Locala 
este exceptat de la regulile 
bugetare comune, definite de 
art.30 alin (2) si art. 47 alin (4), 
(9) si (10) ale Legii Finantelor 
Publice 500/2002 cu modificarile 
si completarile ulterioare si de 
art 12 lit e) ale Legii 
responsabilitatii fiscal-bugetare 
69/2010, republicata. Aceste 
excepti si derogari afecteaza 
grav coerenta principiilor si 
procedurilor tehnice de 
fundamentare si executie a 
bugetului de stat, transparenta 
alocarii banilor publici si 
afecteaza serios capacitatea 
Ministerului Finantelor Publice 
de a administra si controla intr-
un mod eficient bugetul de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
prevederile art. 26 alin. (1)-(4) nu 
afectează capacitatea 
Ministerului Finanțelor Publice 
de a administra si controla intr-
un mod eficient bugetul de stat ci 
doar creează posibilitatea ca 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene să poată 
face realocări de sume între 
subdiviziunile de cheltuieli 
aprobate prin buget, cu 
încadrare în suma totală pentru 
a se evita riscul înregistrării de 
către unitățile administrativ 
teritoriale de plăți restante sau 
arierate, după caz. 
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Legea responsabilității fiscal-
bugetare nr.69/2010, 
republicată și ale art.47 alin.(4), 
(9) și (10) din Legea 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, în anul 
2017, se autorizează Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, să 
efectueze virări de credite 
bugetare și de angajament, între 
capitole bugetare și între 
programe, peste limitele 
prevăzute, cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate, 
în vederea finanțării 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală inclusiv etapa 
a II-a. 
(3) În termen de 5 zile de la 
aprobarea modificărilor 
prevăzute la alin.(2) Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene comunică 
Ministerului Finanțelor Publice 
virările efectuate concomitent cu 
transmiterea anexelor la bugetul 
ministerului modificate, însușite 
de ordonatorul principal de 
credite. 
(4) Se autorizează Ministerul 
Finanțelor Publice ca, pe baza 

Aceste exceptii sunt si mai greu 
de inteles in conditiile aprobarii 
unor credite de angajament 
uriase – de 30 miliarde de RON 
pe perioada 2017-2020 – pentru 
PNDL prin acelasi art. 26 alin. 
(7) si prin art. IV, alin (1) al OUG 
6/2017 
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comunicărilor transmise de 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene potrivit 
alin.(3) să aprobe repartizarea 
pe trimestre a virărilor între 
capitole bugetare prevăzute la 
alin.(2). 
 

14.  Art.26. –  (6) Se aprobă în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
în anexa nr.3/15/27 „Fișa 
programului” la programul 
bugetar cod 1404 „Programul 
Național de Cadastru și Carte 
Funciară”, capitolul 51.10 
„Autorități publice și acțiuni 
externe” titlul 51 „Transferuri 
între unități ale administrației 
publice” credite de angajament 
în sumă de 450.450 mii lei 

Se propune eliminarea anexei 
nr.3/15/27 
 
Autor: Tudoran Adrian  Grupul 
Parlamentar PMP 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului. Potrivit 
prevederilor art. 68 alin. (4) din 
proiectul legii bugetului de stat 
ordonatorii principali de credite 
aproba anexele privind bugetul 
pe programe si le comunica 
Ministerului Finanțelor publice în 
termen de 5 zile.     

15.  Art.26. –  
 
(7) Se aprobă în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, 
la programul „Etapa a II-a-
Programul Național de 
Dezvoltare Locală” credite de 
angajament în sumă de 
30.000.000 mii lei la capitolul 

Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 – articolul 26 aliniatul (7)  
 
Se propune reducerea creditului 
de angajament pentru PNDL de 
la 30.000.000 mii RON la 
8.000.000 mii RON 
 
 Sursa de finanţare: Nu este 
cazul 
 

Reducerea creditelor de 
angajament pentru PNDL este 
necesară din 3 motive: 
1)Este nevoie de o regindire si 
schimbare profunda a PNDL in 
ceea ce priveste obiectivele, 
procedurile si mecanismele de 
implementare, astfel incit sa 
creasca transparenta, eficienta 
si eficacitatea sa – problemele 
din acest domeniu sunt relevate 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
de 30 miliarde lei în limita cărora 
se pot încheia contracte 
reprezintă limită maximală iar 
potrivit art. IV din OUG nr. 
6/2017, creditele de angajament 
rămase neutilizate la sfârșitul 
exercițiului bugetar vor fi avute 
în vedere la elaborarea legilor 
bugetare anuale şi a rectificărilor 
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70.01 „Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică”, titlul 51 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice” pentru 
încheierea de contracte de 
finanțare conform prevederilor 
art.IV din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.6/2017 pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice. 

 Autor: 
 Deputat Cristian Ghinea, USR 

de Sinteza Raportului de Audit al 
Performantei PNDL al Curtii de 
Conturi, publicat in 2016 
2)In cazul disponibilizarii de 
credite bugetare efective este 
nevoie de resurse suplimentare 
pentru dezvoltarea structurii 
conective de transport de mare 
capacitate a Romaniei, in 
special conectarea provinciilor 
istorice cu ocazia sarbatorii 
Centenarului Unirii de la 1918; 
3)Suma destinata PNDL 
impreuna cu mecanismul 
netransparent de implementare 
vor pune o presiune foarte mare 
pe bugetele anuale din perioada 
2018-2020, cu implicatii grave 
asupra deficitului bugetar sau al 
arieratelor bugetare. 
  
 

bugetare pentru anii următori, cu 
încadrarea în valoarea maximă. 
Modificarea art. 26 alin. (7) în 
sensul diminuării creditelor de 
angajament de la 30 miliarde lei 
la 8 miliarde lei nu implică și o 
regândire și schimbare profunda 
a PNDL in ceea ce privește 
obiectivele, procedurile si 
mecanismele de implementare, 
acestea neputând face obiectul 
legii bugetare.   

16.  Art.26. – 
Alin. nou (9) 

La articolul 26, după alineatul 
(8) se propune introducerea 
unui nou alineat, alin. (9), cu 
următorul cuprins: 
„(9) În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene, în anul 
2017, în creditele bugetare din 
Anexa nr. 3/15/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de 
stat”, titlul 51„Transferuri 

Motivaţia amendamentului:  
Constituţia României stipulează 
dreptul copiilor de a se bucura 
de un regim special de protecţie. 
Conform datelor statistice de la 
Institutul Național de Statistică, 
în anul 2015, numărul copiilor 
înscriși în creșe a fost de 
18.811, în timp  ce numărul 
copiilor înscriși în grădinițe a 
fost de 534.742.  

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât  nu 
face obiectul legii bugetare. 
Potrivit OUG 6/2017, în cadrul 
etapei a II-a a PNDL, care se 
derulează conform prevederilor 
OUG nr.28/2013, se va asigura 
finanțarea a 9.500 de obiective 
de investiții noi, din care 2.500 
de creșe şi grădinițe. 
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între unități ale administrației 
publice”,articolul 02 
„Transferuri de capital”,  
alineatul 38 „Programul 
Național de Dezvoltare 
Locală”, respectiv în creditele 
bugetare și creditele de 
angajament din programul 
bugetar cod 1284 „Programul 
Național de Dezvoltare 
Locală” este cuprinsă şi suma 
de 550.000 mii lei pentru 
finanţarea realizării de creșe.“ 
 
Autor:  
Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP 

La nivelul aceluiași an, numărul 
copiilor cu vârsta până la 3 ani a 
fost de 605.688,în timp  ce 
numărul copiilor cu vârsta între 3 
și 6 ani a fost de 894.311.  
Se constată că, dacă la nivelul 
grădinițelor gradul de înscriere 
a copiilor este de aproximativ 
60%, la nivelul creșelor acesta 
este de doar 3%. 
Cauza principală constă în 
scăderea accentuată a 
numărului creşelor începând din 
anul 1990, privatizarea unităţilor 
economice conducând și la  
desfiinţarea creşelor ce 
funcţionau pe lângă acestea. 
Amendamentul este atât o 
măsură de stimulare a creșterii 
demografice prin încurajarea 
familiilor de a avea copii, dar şi o 
măsură activă de ocupare a 
forței de muncă prin încurajarea 
părinţilor de a se reîntoarce mai 
devreme în activitatea 
profesională. 
Având în vedere aceste 
realități corelate cu lipsa 
prioritizării de către executiv a 
construirii de creșe, rezultă 
necesitatea pentru legislativ 
de a urgenta construirea 
creșelor, prin stabilirea 
nivelului creditelor de 
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angajament și bugetare, 
detaliind modul de utilizare a 
sumei.  

17.  Art.27. – 
 
(3) În anul 2017, la solicitarea 
Uniunii Naționale a 
Practicienilor în Insolvență din 
România, în măsura în care 
disponibilitățile fondului de 
lichidare nu acoperă cheltuielile 
aferente procedurilor cărora le 
este destinat, în condițiile legii, 
transferul pentru fondul de 
lichidare se va face din bugetul 
Ministerul Justiției, prin bugetul 
Oficiului Național al Registrului 
Comerțului, de la capitolul 
61.01 „Ordine publică și 
siguranță națională”, titlul 55 
„Alte transferuri”, în limita 
creditelor bugetare aprobate cu 
această destinație. 

“(3) În anul 2017, la solicitarea 
Uniunii Naționale a Practicienilor 
în Insolvență din România, 
având în vedere deficitul 
disponibilităților fondului de 
lichidare care nu acoperă 
cheltuielile aferente procedurilor 
cărora le este destinat, în 
condițiile legii, transferul pentru 
fondul de lichidare se va face din 
bugetul Ministerul Justiției, prin 
bugetul Oficiului Național al 
Registrului Comerțului, de la 
capitolul 61.01 ”Ordine publică 
și siguranță națională, titlul 55 
”Alte transferuri”, în limita sumei 
de 85.000 mii de lei aprobată cu 
această destinație.” 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Justitiei 
Anexa 3/17/01 de la capitolul 
61.01 ”Ordine publică și 
siguranță națională, grupa/titlul 
51,  ”TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE” 
 
Destinația: Bugetul Ministerului 
Justitiei 
Anexa 3/17/01 de la capitolul 

Legea nr. 1/2017 privind 
eliminarea unor taxe şi tarife, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative elimină sursa 
finanțării fondului de lichidare 
din colectarea taxelor de către 
Oficiul Național al Registrului 
Comerțului și menționează 
obligația susținerii fondului de 
lichidare prin bugetul Ministerul 
de Justiție. 
Curtea Constituțională prin 
Decizia nr. 1003/14.07.2011 a 
calificat activitatea de lichidare 
ca fiind o activitate de utiliate 
publică pentru menținerea unui 
mediu de afaceri sănătos și 
securitatea circuitului civil. 
Simpla mențiune în proiectul de 
lege potrivit căreia ”transferul 
pentru fondul de lichidare se va 
face din bugetul Ministerul 
Justiției, prin bugetul Oficiului 
Național al Registrului 
Comerțului, de la capitolul 61.01 
Ordine publică și siguranță 
națională, titlul 55 Alte 
transferuri, în limita creditelor 
bugetare aprobate cu această 
destinație” este prea vagă și nu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
contravine art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002, potrivit 
căruia  „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
şi la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- în bugetul Ministerului Justiției 
la capitolul 61.01 ”Ordine publică 
și siguranță națională”, titlul 
51 ”Transfeuri între unități ale 
administrației publice” sunt 
cuprinse și sumele pentru 
subvenționarea sistemului 
penitenciar, iar reducerea 
sumelor ar afecta desfășurarea 
în bune condiții a atribuţiilor şi 
obiectivelor stabilite pentru anul 
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61.01 ”Ordine publică și 
siguranță națională, grupa/titlul 
55,  ”TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI” 
 
 
Autor: Comisia juridică de 
disciplină şi imunităţi din 
Camera Deputatilor,  Comisia 
juridică de numiri, disciplină 
imunitati si validari din Senat, 
Comisia pentru constituţiona-
litate, libertăţi civile şi 
monitorizare a executării 
hotărârilor CEDO si  Deputat 
Stelian-Cristian Ion, USR 

ține cont de necesitatea 
concretă de finanțare a acestui 
fond care pentru anul 2017 se 
ridică la suma de 85.000 mii lei. 
O subfinanțare a fondului  de 
lichidare ar afecta posibilitatea 
continuării activității 
practicienilor în insolvență. 
 
 

2017 pentru Administrația 
Națională a Penitenciarelor. 

18.  Art.31. – (2) 
……. 
 lit.b) plata fondului de risc și a 
ratei de capital, dobânzilor, 
comisioanelor și a altor costuri 
aferente împrumutului, 
contractat în baza Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr.86/2012 pentru aprobarea 
Acordului de garanție dintre 
România și Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, semnat la București 
la 28 noiembrie 2012, privind 
garantarea în proporție de 100% 
a obligațiilor aferente Acordului 
de împrumut (Restructurarea 
financiară a Companiei 

Se propune completarea art.31, 
alin.(2), lit.b) astfel: 
 
„Art.31. – (2) 
……. 
 lit.b) plata fondului de risc și a 
ratei de capital, dobânzilor, 
comisioanelor și a altor costuri 
aferente împrumutului, 
contractat în baza Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr.86/2012 pentru aprobarea 
Acordului de garanție dintre 
România și Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, semnat la București 
la 28 noiembrie 2012, privind 
garantarea în proporție de 100% 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
amendamentul propus nu face 
obiectul legii bugetului de stat pe 
anul 2017 
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Naționale de Căi Ferate „CFR” – 
SA) dintre Compania Națională 
de Căi Ferate „CFR” – SA și 
Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în 
valoare de până la 175.000.000 
euro, aprobată prin Legea 
nr.93/2013; 

a obligațiilor aferente Acordului 
de împrumut (Restructurarea 
financiară a Companiei 
Naționale de Căi Ferate „CFR” – 
SA) dintre Compania Națională 
de Căi Ferate „CFR” – SA și 
Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în 
valoare de până la 175.000.000 
euro, aprobată prin Legea 
nr.93/2013, pe baza 
identificării acestor cauze”; 
 
 
 
 
Autor: domnul senator PSD 
Eugen Orlando Teodorovici 
 
 
 

19.  Art.34. – În anul 2017, prin 
derogare de la art.23 alin.(2) din 
Legea nr.56/2012 privind 
organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe ale 
Securității Naționale, cu 
modificările și completările 
ulterioare, sumele alocate de la 
bugetul de stat Academiei de 
Științe ale Securității Naționale 
sunt cuprinse în anexa nr.3/25 a 
Ministerului Educației Naționale, 
la capitolul 53.01 „Cercetare 

Se propune eliminarea 
articolului 34. 
 
Sursa de finantare : Nu e cazul 
 
 Autor: 
Deputat Cristian Ghinea, USR 

Se elimină finanțarea de la 
bugetul de stat a Academiei de 
Științe ale Securității Naționale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu ar 
mai putea fi asigurată finanțarea 
indemnizațiilor membrilor titulari 
și corespondenți ai Academiei, 
ceea ce contravine art. 10 alin. 
(4) din Legea nr.56/2012.  
Elimină finanțării de la bugetul 
de stat a Academiei de Științe 
ale Securității Naționale nu 
poate face obiectul legii 
bugetare anuale, în acest sens 
fiind necesară o inițiativă 



 
 
Nr. 
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fundamentală și cercetare 
dezvoltare", titlul 51 „Transferuri 
între unități ale administrației 
publice”. 
 
 

legislativă de modificare a Legii 
nr. 56/2012. 

20.  Art.45. – Până la data de 31 
decembrie 2017, prin derogare 
de la art.20 din Legea 
nr.31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea 
Academiei Oamenilor de Știință 
din România, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor 
Academiei și ale unităților 
subordonate se asigură de la 
bugetul de stat, iar veniturile 
proprii realizate se virează la 
acest buget. 

Se propune eliminarea 
articolului 45. 
 
Sursa de finanțare : Nu e cazul 
 
 Autor: 
Deputat Cristian Ghinea, USR 

Se elimină finanțarea de la 
bugetul de stat a Academiei 
Oamenilor de Știință din 
România. 
 
  

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: în 
situația eliminării art. 45 din 
proiectul legii bugetului de stat 
pe anul 2017 instituția nu ar mai 
putea să primească sumele de 
la bugetul de stat prevăzute în 
anexa nr.3/56. 
- eliminarea finanțării de la 
bugetul de stat a Academiei 
Oamenilor de Știință din 
România, poate determina 
încetarea activității instituției, 
având în vedere nivelul foarte 
scăzut al veniturilor proprii 
realizat – de circa 2,5% din 
totalul necesar pentru finanțarea 
cheltuielilor proprii și ale 
unităților subordonate. 

21.  Art.48. – Se autorizează 
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, în anul 2017 să 
încheie angajamente legale, în 
sumă totală de 10.000 mii lei, la 
capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere și religie”, titlul 59 „Alte 
cheltuieli", pentru continuarea 
proiectelor privind promovarea 

Se propune modificarea 
articolului 48, după cum 
urmează: 
“Art. 48 - Se autorizează 
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, în anul 2017 să 
încheie angajamente legale, în 
sumă totală de 15.000 mii lei, la 
capitolul 6701 „Cultură, 

Motivaţia amendamentului:  
Cu ocazia vizitei lui Igor Dodon 
în Federația Rusă, Vladimir 
Putin a arătat că Moldova din 
stânga Prutului îi aparține și ar 
trebui sa ia în calcul să și-o 
însușească și pe cea din 
dreapta.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
creditele bugetare și cele de 
angajament alocate Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2017 acestei instituţii.  
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identității etnice, culturale, 
lingvistice și religioase în 
comunitățile românilor de 
pretutindeni, precum și pentru 
realizarea obiectivelor asumate 
prin Programul de guvernare. 

recreere și religie”, titlul 59 „Alte 
cheltuieli", pentru continuarea 
proiectelor privind promovarea 
identității etnice, culturale, 
lingvistice și religioase în 
comunitățile românilor de 
pretutindeni, precum și pentru 
realizarea obiectivelor asumate 
prin Programul de guvernare, 
din care angajamente legale 
în sumă de 5.000 mii lei pentru 
inițierea de proiecte privind 
promovarea identității etnice, 
culturale, lingvistice și 
religioase în Republica 
Moldova”. 
 
Autor:  
Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP 

Este o amenințare clară, directă 
și extrem de periculoasă, un 
avertisment pe care România, 
dacă îl va ignora, va suferi 
consecințe grave. 
Trebuie să începem a reacționa 
adecvat la obsesiile 
expansioniste ale liderului 
moscovit. 
Rezultă necesitatea pentru 
legislativ de a prioritiza 
inițierea de proiecte privind 
promovarea identității etnice, 
culturale, lingvistice și 
religioase în Republica 
Moldova, prin stabilirea 
nivelului creditelor de 
angajament, detaliind modul 
de utilizare a sumei.   
Astfel, devin eligibile proiecte 
precum construirea/repararea 
unor biserici în locurile unde 
există comunități mari de 
români. 
În acest sens, biserica cu hramul 
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril” şi „Sfânta 
Parascheva" din Malainița, 
Serbia slujește o comunitate 
importantă de români din Valea 
Timocului, fiind simbolul 
rezistenţei românilor timoceni în 
faţa agresiunii asimilaţioniste 
practicate de statul sârb şi de 
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Biserica Ortodoxă Sârbă.  Este 
obligaţia statului român de a 
apăra drepturile românilor 
oriunde s-ar afla şi de a contribui 
la afirmarea şi păstrarea 
identităţii româneşti a acestora. 
De asemenea, este importantă 
sprijinirea catedralei -mausoleu 
„Catedrala Oaselor”  cu 
hramul "Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie" și "Toți Sfinții 
Români” din satul Cania, 
raionul Cantemir, Republica 
Moldova. În cimitirul de la Cania 
sunt îngropaţi 938 de ostaşi 
români, iar în catedrală urmează 
a se păstra osemintele ostaşilor 
căzuţi pentru eliberarea 
Basarabiei. 
 

22.  Art.58. – (1) 
 
 lit.a) cu sume reprezentând 
creșteri ale câștigului mediu brut 
pe salariat aferente creșterii 
datorate majorării salariului de 
bază minim brut pe țară garantat 
în plată și altor cheltuieli de 
natură salarială, numai pentru 
personalul care intră sub 
incidența acestor reglementări; 

La articolul 58, alin.(1), lit.a) se 
modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
a) cu sume reprezentând 
creşteri ale câştigului mediu brut 
pe salariat aferente creşterii 
datorate majorării salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat 
în plată, a altor cheltuieli de 
natură salarială, precum şi cu 
sumele necesare corelării 
salariilor pe categoriile 
profesionale; 
 

Politica salarială impusă în 
ultimii ani prin legea bugetului de 
stat coroborată cu restricţiile din 
Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2013, au limitat câştigul 
mediu pe unitate ajungându-se 
în prezent la grave necorelări în 
salarizarea pe categorii 
profesionale; 
Această situaţie are ca prim 
impact demotivarea resursei 
umane şi riscul major de a 
pierde forţa de muncă înalt 
calificată; 

Se propune respingerea 
amendamentului, având în 
vedere următoarele: 
1. Conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 1/2017, 
salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată, privește o 
categorie de personal și se 
înscrie în contractul individual de 
muncă a persoanelor 
beneficiare; 
   2. Conform Legii dialogului 
social nr. 62/2011, republicată 
cu modificarile și completările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 33 - 

Sursa de finanţare: nu implica 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autor: Serban Nicolae 
senator PSD 

Sunt operatori economici care 
au până la 85% din total efectiv 
de personal cu un nivel salarial 
sub valoarea câştigului minim 
garantat în plată conform 
prevederilor H.G. nr. 1/2017; 
Necorelarea salarizării pe 
categoriile profesionale implică 
şi un major risc social, dar şi 
juridic, fiind contracte colective 
de muncă cu clauze stricte 
privind păstrarea şi respectarea 
coeficienţilor de ierarhizare 
specifici structurii de personal; 
 

ulterioare, art. 138, alin.(1) ”Prin 
contractele/acordurile colective 
de muncă încheiate în sectorul 
bugetar nu pot fi negociate sau 
incluse clauze referitoare la 
drepturi în bani şi în 
natură, altele decât cele 
prevăzute de legislaţia în 
vigoare pentru categoria 
respectivă de personal. 
   3. Conform Regulamentului 
(UE) nr. 549/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 mai 2-13( SEC 
2010) precum și a 
recomandărilor din Manualul de 
Deficit și Datorie al Eurostat, 
pentru anul 2017 un număr 
de  85  operatori economici de 
subordonare centrală activi, 
au fost incluși în sectorul 
administrației publice.
 Dintre aceștia 
exemplificăm : SNTFC CFR 
CĂLĂTORI SA, CNADNR SA, 
RA RATEN, SC SAPE SA, RA 
IMPRIMERIA BĂNCII 
NAȚIONALE, RA MONETĂRIA 
STATULUI, CN ROMTEHNICA 
SA.  
  Drept urmare,  indicatorii 
economico-financiari sunt 
avuți în vedere  la calculul 
deficitului ESA. 
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23.  Art.58. – (2) 
Alin. nou (3) 

La art. 58, după alin. (2) se 
introduce un nou alin. (3) cu 
următorul cuprins: 
 
(3) În conformitate cu 
prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 27/1996 bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale se suplimentează 
cu sumele corespunzătoare 
asigurării diferenţelor de 
impunere, de 50%, privind 
impozitele şi taxelor locale.   
 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea corespunzătoare a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanțelor 
Publice - Acțiuni Generale 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL, Eusebiu-Manea 
PISTRU-POPA 
Deputat PNL, Olar Corneliu 
Deputat PNL, Pirtea Marilen - 
Gabriel 
Deputat PNL, Lucian-Ovidiu 
HEIUŞ 

Conform OG 27/1996 Art.7 alin. 
(1) Persoanele fizice care au 
domiciliul şi care locuiesc efectiv 
în localităţile prevăzute în 
Hotărârea Guvernului 
nr. 323/1996 şi în Hotărârea 
Guvernului nr. 395/1996 
beneficiază de reducerea cu 
50% a impozitelor şi taxelor 
locale, stabilite potrivit Legii 
nr. 27/1994 privind impozitele şi 
taxele locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
amendamentul face referire la 
Legea 27/1994 care este 
abrogată. 
Potrivit Legii 227/2015  la art 456 
alin. 2 Consiliile locale pot hotărî 
reducerea de 50%, ceea ce 
înseamnă ca amendamentul 
determină un impact negativ 
asupra veniturilor locale, impact 
ce nu poate fi cuantificat. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=222&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=222&cam=2&leg=2016
http://idrept.ro/00007007.htm
http://idrept.ro/00007644.htm
http://idrept.ro/00002688.htm
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Deputat PNL, Glad-Aurel 
VARGA 
Deputat PSD, Nistor Laurenţiu 
Deputat PSD, Intotero Natalia-
Elena 

24.  Art.58. –  
 
(7) Prevederile alin.(1)–(6) nu 
se aplică operatorilor economici 
care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: 
lit.a) nu au înregistrat în ultimii 
doi ani consecutivi pierderi 
brute; 
lit.b) s-au încadrat în nivelul 
plăților restante aprobate prin 
bugetul de venituri și cheltuieli 
al anului 2016; 
 lit.c) nu planifică pentru anul 
2017 pierderi brute. 

La articolul 58, alin.(7) se 
modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
 
 (7) Prevederile alin. (1) – (6) nu 
se aplică operatorilor economici 
care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) nu au înregistrat pierderi 
brute în anul 2016; 
b) s-au încadrat în nivelul plăţilor 
restante aprobate prin bugetul 
de venituri şi cheltuieli al anului 
2016; 
c) nu planifică pentru anul 2017 
pierderi brute. 
 
Sursa de finanţare: nu implica 
finantare de la bugetul de stat 
 
 
Autor: Serban Nicolae 
senator PSD 

Sunt operatori economici care, 
în exerciţiul financiar 2016 dar şi 
în proiectul BVC 2017 
evidenţiază o creştere 
semnificativă de venituri, 
eficienţă economică cu trend 
pozitiv, creşterea productivităţii 
muncii, au respectat programele 
de reducere a arieratelor, nu 
planifică pierderi, dar nu pot 
prevede fondul de salarii 
necesar pentru a realiza 
veniturile planificate pentru că în 
urmă cu doi ani au raportat 
nerealizări ale unor indicatori 
bugetari. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, având în 
vedere următoarele: 
Propunerea formulată de 
Ministerul Finanțelor Publice, a 
avut în vedere stimularea 
necondiționată a salariaților 
operatorilor economici cu o 
situație economico-financiară 
pozitivă (care nu înregistrază 
pierderi brute pe ultimii doi ani 
consecutivi). 
 S-a considerat că această 
prevedere asigură 
sustenabilitatea plății 
drepturilor salariale majorate, 
având în vedere că plata 
acestora trebuie asigurată și pe 
perioada următoare, în 
conformitate cu prevederile 
legale în domeniul legislației 
muncii. 
 Riscul aplicării 
propunerii formulate la acest 
amendament este 
imposibilitatea plății 
drepturilor salariale majorate 
în perioada următoare, precum 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=199&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=149&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=149&cam=2&leg=2016
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și influența negativă a acestor 
cheltuieli asupra rezultatului brut 
al operatorilor economici. 
 

25.  Art. 681 nou. Se propune introducerea unui 
nou articol, art. 681 cu 
următorul cuprins: 
 
Ministerul Finanțelor Publice are 
obligația de a transmite 
comisiilor pentru buget, finanțe 
și bănci ale Parlamentului, 
precum și de a publica pe site-ul 
propriu, toate comunicările din 
partea ordonatorilor principali de 
credite, prevăzute de prezenta 
lege. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Drulă, USR 

Prezenta lege prevede 
posibilitatea ordonatorilor 
principali de credite de a face pe 
parcursul întregului an, 
modificări, virări și redistribuiri 
de credite de angajament și 
credite bugetare, de a aproba și 
modifica anexele la bugetele 
proprii și de a introduce proiecte 
noi. 
În conformitate cu principiul 
publicității statuat în art. 9 al legii 
500/2002 privind finanțele 
publice, este esențială 
informarea publicului asupra 
modificărilor survenite în 
structura bugetului ulterior 
aprobării acestuia de către 
Parlament.   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
prevederea din textul articolului 
nou introdus nu face obiectul 
legii bugetare anuale. 
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002, ”Legea bugetară 
anuală prevede şi autorizează, 
pentru anul bugetar, veniturile şi 
cheltuielile bugetare, precum şi 
reglementări specifice 
exercițiului bugetar.” 
 

26.  Legea bugetului de stat 
 
Art. NOU 

(1) În anul 2017 se alocă un 
procent de 6% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul educaţiei şi un procent 
de 1% din PIB pentru activitatea 
de cercetare ştiinţifică, în 
conformitate cu prevederile art. 
8 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011. 

Legea 1/2011 prevede 
alocarea a cel putin 6% din PIB, 
iar orice alocare sub această 
suma este ilegală și insuficienta. 

Un lucru este cert: România 
este ţara cu peste 150000 de 
neştiutori de carte, cu un 
nedorit loc fruntaş printre 
ţările europene, ţara în care 
peste 40% din adolescenţii de 
15 ani au dificultăţi în citirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
contravine art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002, potrivit 
căruia  „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 37 - 

(2) În acest procent sunt 
incluse fondurile alocate 
domeniului educației prin 
bugetul Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării 
Științifice, precum şi sumele 
alocate în sistem descentralizat 
la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor, 
municipiului București şi 
județelor pentru finanțarea 
tipurilor de cheltuieli, potrivit 
legii, în domeniul educației. 

 (3) Bugetele ordonatorilor 
principali de credite şi anexele 
care vizează domeniul educaţiei 
şi cercetării se modifică 
corespunzător.” 

 
Sursa finantarii: 
     Bugetul de stat 
     Fonduri externe 
nerambursabile 
 
 
Autor: 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PSD 

unui text şi în care 40% din 
elevi au acasă mai puţin de 10 
cărți. 

Pentru învăţământul 
universitar sumele alocate 
vizează respectarea 
prevederilor Statutului 
Studentului şi a Legii nr. 1/2011 
a Educaţiei Naţionale privind 
facilităţile acordate studenţilor şi 
valoarea burselor, printre care 
se numară cresterea subvenţiei 
pentru cămine şi cantine cu 
30%, precum şi construcţia de 
noi cămine studenţeşti, 
asigurându-se astfel accesul 
categoriilor defavorizate la 
învăţământul superior. 

Pentru învăţământul 
preuniversitar se vor putea 
realiza/continua investiţiile în 
construirea campusurilor 
scolare destinate asigurării 
serviciilor de educaţie până la 
nivel liceal (burse, cantine, 
cămin şi/sau transport zilnic 
asigurat), precum şi în 
construirea şi reabilitarea 
bazelor sportive, respectiv a 
secţiilor sportive de la nivelul 
unităţilor de învăţământ. Anul 
2017 trebuie să fie anul în care 
să se realizeze adecvat atât 
accesul copiilor din mediul rural 

şi la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- alocarea în anul 2017 a 6% din 
PIB presupune majorarea 
cheltuielilor bugetare cu cca. 
23,6 miliarde lei, ceea ce 
conduce la majorarea deficitului 
bugetar cu 2,9% din PIB, 
depășindu-se astfel pragul de 
3% din PIB prevăzut de 
reglementările europene. 
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la şcoală cât şi calitatea 
condiţiilor de învăţământ. 
 
 
 

 



ANEXA NR.2  
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr.1 - BUGETUL DE 
STAT pe anii 2015-2020-
SINTEZA – 
 
Anexa 1 
Capitolul 0101-Impozit pe profit, 
subcapitolul 02-Impozit pe profit 
de la băncile comerciale 
 
 

Propunem revizuirea sumei 
estimate la Capitolul 0101-
Impozit pe profit, subcapitolul 
02-Impozit pe profit de la băncile 
comerciale 
  
Autor: 
Senator Dinu Nicoleta-Ramona, 
USR 

Propunem revizuirea estimării 
profitului realizat de băncile 
comerciale la categoria Venituri 
fiscale din cadrul Bugetului de 
stat general consolidat, în acord 
cu datele furnizate de Raportul 
asupra stabilităţii financiare, 
Anul I, nr. 2, emis de Banca 
Naţională a României în 
decembrie 2016. Considerăm 
că estimările bugetare s-au 
realizat de manieră 
incrementală, fiind 
fundamentate pe execuţia 
bugetară preliminată din 2016, 
fără o considerare adecvată a 
factorilor excepţionali care au 
afectat profitabilitatea sectorului 
bancar românesc în anul 
precedent (de pildă, 
implementarea Legii nr. 
77/2016) şi a căror acţiune este 
diminuată în prezent (de pildă, 
ca efect al deciziilor Curții 
Constituționale este de așteptat 
ca impactul implementării Legii 
nr. 77/2016 asupra instituțiilor 
de credit să fie semnificativ mai 
redus decât estimările inițiale 
ale BNR).   

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
estimarea a avut în vedere 
următoarele: 

• În conformitate cu 
prevederile art. 41*) 
alin.(4) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul 
Fiscal, "Instituţiile de 
credit - persoane juridice 
române şi sucursalele din 
România ale instituţiilor 
de credit - persoane 
juridice străine - au 
obligaţia de a declara şi 
plăti impozit pe profit 
anual, cu plăţi anticipate 
efectuate trimestrial."  

• Totodată, trebuie 
menționat că art. 41*) 
alin. (20) precizează: 
"Pentru aplicarea 
sistemului de declarare şi 
plată a impozitului pe 
profit anual, cu plăţi 
anticipate efectuate 
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Prin revizuirea estimării acestui 
subcapitol “Impozit pe profit de 
la băncile comerciale”, se pot 
identifica noi venituri bugetare 
astfel încât să se obţină o 
relaxare a presiunilor asupra 
deficitului bugetar.  

trimestrial, indicele 
preţurilor de consum 
necesar pentru 
actualizarea plăţilor 
anticipate se comunică, 
prin ordin al ministrului 
finanţelor publice**), 
până la data de 15 aprilie 
a anului fiscal pentru care 
se efectuează plăţile 
anticipate." 

• Încasările pentru acest 
impozit au fost la finele 
anului 2016 cu 41,4% 
(306,5 mil lei în 2016 
comparativ cu 523,3 mil 
lei în 2015) mai mici 
decât la finele anului 
2015, în condițiile în care 
spre exemplificare, în 
luna ianuarie 2016 nivelul 
încasărilor pentru 
"Impozitul pe profit de la 
băncile comerciale"  era 
cu 83,4% mai mare decât 
cel realizat în aceeași 
lună a anului precedent 
(116,3 mil lei în luna 
ianuarie 2016 față de  
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63,4 mil lei în luna 
ianuarie 2015). 

• Conform ultimelor date 
disponibile, nivelul 
încasărilor pentru acestă 
categorie de impozit a 
fost în luna ianuarie 2017  
de 9,6 mil lei (-91,8% 
comparativ cu aceeași 
lună a anului 2016). 

• Având în vedere cele de 
mai sus, apreciem că o 
creștere de 16,5% a 
propunerii bugetare 
pentru anul 2017 este 
corelată cu faptul că 
"profitabilitatea obținută 
de băncile românești este 
inferioară profitabilității 
înregistrate la nivelul 
economiei reale", după 
cum se menționează de 
BNR în documentul  
"Raport asupra stabilității 
financiare  - decembrie 
2016". 

2.  Anexa nr.1 - BUGETUL DE 
STAT pe anii 2015-2020-
SINTEZA – 

Renunțarea la privatizarea 
stocului de locuințe publice 
Autor: 

Stocul de locuințe publice este 
dintre cele mai mici din UE (2%), 
iar media europeană este de 

Se propune respingerea întrucât 
sumele prevăzute in proiectul 
legii bugetului de stat atat la 
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Anexa 1 
Capitol 3091, Subcapitol 3 
Venituri din vânzarea 
locuințelor construite din 
fondurile statului 

Deputat Adrian-Octavian 
Dohotaru, USR 

30%. Categoriile sociale 
vulnerabile nu au acces la 
locuințe sociale, parte a stocului 
de locuințe publice, de aceea 
privatizarea locuințelor 
construite din fondurile statului 
exclude de la o locuire 
accesibilă cetățenii care nu își 
permit achiziția de locuințe sau 
chiriile la prețurile pieței. Soluția 
este închirierea apartamentelor. 

venituri cat si la cheltuieli au la  
baza acte normative in vigoare 
la data întocmirii proiectului de 
buget si nu are sediul materiei in 
legea bugetului de stat. 

3.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de 
finanțare, capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole și alineate, după caz, 
pe anii 2015-2020 
 
 
Anexa 2/11 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 20, titlul II BUNURI ȘI 
SERVICII, art. 13 Pregătirea 
Profesională 

Se propune Alocarea a 5 000 de 
mii de lei pentru bugetul de 
pregătire profesională aferent 
proiectului de buget național pe 
2017 
 
Sursa de finanţare: Realocare 
din capitolul 6510, titlul XIX Plăți 
efectuate în anii precedenți, 
subcapitolul 11 servicii auxiliare 
pentru educație, paragraful 30 
Alte servicii auxiliare. 
 
Autor: 
Deputat Cristina-Ionela Iurișniți, 
USR 

Sustinerea financiară  a 
proiectelor de pregătire 
profesională continuă pentru 
îmbunătățirea calității 
competențelor de predare și 
evaluare la nivelul cadrelor 
didactice . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare propusa nu exista in 
proiectul de buget pe anul 2017. 

4.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de 
finanțare, capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole și alineate, după caz, pe 
anii 2015-2020 
 

Se propune alocarea a 360 de 
mii de lei pentru valorificarea 
granturilor din programele de 
finanțare intracomunitară 
norvegiene in vederea sustinerii 
dezvoltării învățământului dual 
profesional din județul Bistrita 

Exploatarea eficientă a surselor 
de finanțare nerambursabilă în 
domeniul învățământului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare propusa nu exista in 
proiectul de buget pe anul 2017. 
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Anexa 2/11 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 56, titlul VIII PROIECTE 
CU FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE, art. 18 
alin.1 și 2, Mecanismul 
norvegian de finanțare și alte 
surse de finanțare 
nerambursabile. 

Năsăud, infiintarea de clusteee 
industriale in parteneriat cu marii 
angajatori din judet: Leoni SA, 
Goldplast SA 
 
Sursa de finanţare: Realocare 
din capitolul 6510, titlul XIX Plăți 
efectuate în anii precedenți, 
subcapitolul 11 servicii auxiliare 
pentru educație, paragraful 30 
Alte servicii auxiliare 
 

Autor:   
Deputat Cristina-Ionela Iurișniți, 
USR 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/01 Administratia Prezidentiala 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/01- Administratia 
Prezidentiala 

Se propune majorarea 
bugetului Administratiei 
Prezidentiale la capitolul 
Cheltuieli de Capital cu suma 
de 5.311 mii lei 
 
Autori: 
Dep. Marilen Gabriel Pirtea 
 

Sursa de finanţare: 
Ministerul Finan’elor Publice – 
Actiuni Generale 

Se propune respingerea întrucât 
sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece propunerile din 
proiectul de buget  aferent 
Ministerului Finanțelor Publice - 
Acțiuni Generale au  fost  
stabilite  în  raport cu sarcinile 
ce-i revin  acestui ordonator 
principal de credite în  anul 
2017, potrivit prevederilor legale 
în vigoare.  
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/05 Curtea Constituțională 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/05- Curtea 
Constituțională Capitolul 5000 – 
Cheltuieli buget de stat  - Grupa 
10 - Cheltuieli de personal - 
4.357 mii lei 

Capitolul 5000 – Cheltuieli 
buget de stat  - Grupa 10 - 
Cheltuieli de personal - 4.357 
mii lei 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Deputații PSD din cadrul 
Comisiilor Juridice ale Senatului 
și Camerei Deputatilor 
 

În vederea aplicării unitare a 
legislaţiei de salarizare în 
condiţiile stabilite prin Decizia 
Curţii Constituţionale nr.794  din 
15 decembrie 2016 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate 
a dispozițiilor art.31 alin.(11)—
(14) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, 
precum și unele măsuri fiscal-
bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.1029 din 21 decembrie 2016, 
în sensul utilizării aceleiaşi valori 
de referinţă sectorială în cadrul 
întregii Familii ocupaţionale 
„Justiţie”, rezultă un necesar 
suplimentar de fonduri, în 
cuantum de 4.357 mii lei, cu 
majorarea cheltuielilor de 
personal, de la 15.900 mii lei 
(prevăzut în proiectul de buget 
elaborat de MFP) la 20.257 mii 
lei. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate. 
  
 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868


ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/13 Secretariatul General al Guvernului 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017, 
pentru unităţile de cult astfel: 
Finalizarea lucrărilor de 
constuire a Geamiei din com. 
Mihail Kogălniceanu, jud. 
Constanța – suma de 200.000 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului,  
Deputat Iusein IBRAM 

Motivare:  Necesitatea urgentă 
a continuării lucrărilor de 
construcție. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2.  Anexa3/13/02 
Capitol 6701 – Cultură, 
Recreere, şi Religie/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Finalizarea construcţiei primei 
biserici a romilor creştini, cu 
hramul "Sf. Nectarie 
Taumaturgul", aparţinând 
parohiei ortodoxe a "Tuturor 
Sfinţilor Români", situată în 
Bucureşti, sector 5, cartierul 

Motivare:  Alocarea acestei 
sume suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului este necesară 
pentru finalizarea construcţiei 
bisericii amintite, care se 
constituie în importantă parohie 
pentru comunitatea locală, 
alcătuită majoritar din cetăţeni 
de etnie romă, creştin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-sursa de finanţare propusă, 
respectiv sumele provenite din 
evaziunea fiscală nu poate fi 
avută în vedere. 
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Ferentari – suma de 1.000.000 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
 Deputat Daniel VASILE 

ortodocşi. Acest demers 
conduce spre împlinirea 
manifestării spirituale, 
religioase, în concordanţă cu 
libertatea de exprimare 
religioasă a tuturor cetăţenilor 
din România, a acestei 
comunităţi alcătuită din locuitori 
având, în general, venituri 
foarte reduse, aşa încât nu pot 
susţine material finalizarea 
construcţiei. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
evaziunii fiscale, stopând 
sustragerea de la controlul 
vamal cu ajutorul scannerelor 
pentru camioane. 

3.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii 
“Schimbarea la faţă”, Strada 
Domnească, Galaţi – suma de 
100.000 lei. 
 
 
 
 Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezerva aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

4.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii 
„Schimbarea la faţă”, str. 
Mircea cel Bătrân nr. 36, 
Constanţa – suma de 100.000 
lei. 
 
 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

5.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str. 
Calea Călăraşilor nr. 3, Brăila – 
suma de 100.000 lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

 

6.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Sfântul 
Nicolae” , str. Păcii nr.1, Sulina, 
judetul Tulcea – suma de 
100.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

7.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii "Buna 
Vestire", str. Buna Vestire nr. 2, 
Tulcea - suma de 100.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 5 - 

minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

8.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii "Sfânta 
Treime", str. George Baritiu nr. 
12, Braşov – suma de 100.000 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

9.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Izvorul 
Tămăduirii”, str. Teilor, Calafat, 
judeţul Dolj – suma de 100.000 
lei 
 
Autori: 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 6 - 

Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

10.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Buna 
Vestire”, str. Mircea cel Bătrân 
nr. 12, Giurgiu – suma de 
100.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

11.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Sfintii 
Apostoli Petru si Pavel”, str. 
Aurel Vlaicu nr. 74, Brasov – 
suma de 100.000 lei 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unităţilor de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 7 - 

 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

12.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii din 
Comuna Vedea, Judet Giurgiu 
– suma de 100.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

13.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii „Buna 
Vestire” din Ploiesti, str. Plevnei 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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nr. 2, Judet Prahova – suma de 
100.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

14.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Construirea Capelei „Ivirea 
Icoanei Maicii Domnului din 
Kazan”, din cadrul Manastirii 
Vovidenia, loc. Slava Rusă, jud. 
Tulcea – suma de 300.000 lei 
 
 Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă a 
continuării lucrărilor de 
construcție. 
Nr. autorizatie de construire: 
09/ 04.11.2011  prelungită. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

15.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 

Motivare:  Necesitatea urgentă 
a continuării lucrărilor de 
construcție. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” Construirea Bisericii Ortodoxe 
de Rit Vechi „Sfinții Trei Ierarhi”, 
sat Brăteşti, Com. Stolniceni-
Prăjescu, jud. Iași” – suma de 
100.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Miron IGNAT 

Nr. autorizaţie de construire: 
209/01.11.2007 prelungita 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

16.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii cu Hramul 
“Sfinții Apostol Petru și Pavel”, 
loc. Sulina, jud. Tulcea  – suma 
de 80.000 lei 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

17.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pt buna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Reabilitarea Bisericii cu Hramul 
“Cuviosul Serghie”, loc. 
Climăuți, jud. Suceava – suma 
de 40.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Deputat Miron IGNAT 

desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

18.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii de rit vechi 
cu Hramul ‘Sfânta Treime”, loc. 
Carcaliu, jud. Tulcea - suma de 
40.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

19.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” Reabilitarea Bisericii cu Hramul 
„Sfântul Gheorghe”, loc. 
Mahmudia, jud. Tulcea – suma 
de 70.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Miron IGNAT 

desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

20.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie”, loc. Periprava, jud. 
Tulcea – suma de 200.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

21.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparații, 
consolidări, proiectări pt buna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” Reabilitarea și extinderea 
capelei Bisericii de rit vechi 
„Parohia Sfântului Vasile cel 
Mare”, loc. Rădăuți, jud. 
Suceava – suma de 50.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Miron IGNAT 

desfășurare a activităților din 
incinta unităților de cult. 
Autorizația de construire nr. 
148/17.04.2013. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

22.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii cu Hramul 
„Sfântul Nicolae”, loc. Slava 
Rusă, jud. Tulcea – suma de 
30.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparații, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfășurare a activităților din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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23.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului” 
din Mănăstirea Uspenia, loc. 
Slava Rusă, jud. Tulcea – suma 
de 250.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Deputat Miron IGNAT 

Motivare:  Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparații, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfășurare a activităților din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

24.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii „Sf. Ioan 
Teologul”, loc. 2 Mai, jud. 
Constanța – suma de 25.000 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  

Motivare:  Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparații, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfășurare a activităților din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 14 
 

  Deputat Miron IGNAT 
25.  Anexa3/13/02 

Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii „Sfântul 
Nicolae”, loc. Galați, jud. Galați 
– suma de 80.000 lei. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: :  Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparații, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfășurare a activităților din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

26.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017, 
pentru unităţile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Mirăuţi”, 
Str. Mirăuților, nr. 17, Suceava, 
judeţul Suceava – suma de 
300.000 lei. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 

Motivare: Alocarea acestei 
sume suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului este necesară 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Deputat Andi-Gabriel 
GROSARU 
 

27.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017, 
pentru unităţile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii catolice 
italiene „Biserica Romano - 
Catolică Nașterea Sf. Ioan 
Botezătorul”, Str. Domnească, 
Nr. 88, Galați, judeţul Galaţi – 
suma de 150.000 lei. 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Deputat Andi-Gabriel 
GROSARU 

Motivare: Alocarea acestei 
sume suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului este necesară 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

28.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
200 mii lei pentru obiectivul de 
investiții Catedrala Ortodoxă 
Arhiepiscopia Sfânta Treime 
Arad pentru sprijinirea 

Motivare:. Piatra de temelie a 
catedralei arădene a fost 
așezată în anul 1991 de către 
Timotei Seviciu, episcopul 
Aradului. Catedrala a fost 
târnosită de către Patriarhul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
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construirii si finalizării unor 
locașuri de culturale  
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Arad 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea 
PNL Arad  
Cristina Ioan - Senator PNL - 
Arad 
 
 
 

Daniel la data de 6 decembrie 
2008, iar la 28 noiembrie 2009 
a devenit catedrală 
arhiepiscopală. 
În catedrală se află o raclă din 
argint, executată la monetăria 
statului, care adăposteşte 
moaşte ale Sfântului Ioan Gură 
de Aur. Moaştele au fost primite 
de la Vatican. 
Edificiul a fost construit în 
totalitate, în prezent sunt 
necesare fonduri pentru finisaje 
și amenajări interioare, picturi și 
diferite instalații.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 200 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
- sursa de finanțare nu poate fi 
avuta în vedere întrucât  prin 
proiectul de buget pentru  
Ministerul Finanțelor Publice – 
Acțiuni Generale sunt finanțate 
cheltuielile obligatorii ale 
statului, respectiv contribuția 
României la bugetul Uniunii 
Europene, dobânzile aferente 
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datoriei publice, schemele de 
ajutor de stat  
 

29.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
5.500 mii   lei pentru obiectivul 
de investiţii “Catedrala 
Ortodoxă Sfântul Ioan 
Botezătorul” – Craiovița Nouă, 
Municipiul Craiova, Judeţul Dolj 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Nicolae Giugea, deputat PNL 
Mario Ovidiu Oprea, senator 
PNL 

Motivare: Suma este necesară 
pentru continuarea lucrărilor la 
acest obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

30.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
5400 mii lei pentru -Reabilitare 
Biserica  Vasile Lucaciu din 
Șișești, jud Maramureş 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 

Motivare: Singura Biserică din 
țară închinată Unirii face parte 
din Complexul Muzeal Pr. Dr. 
Vasile Lucaciu din Șișești. In 
momentul preluarii Complexului 
Muzeal Dr. Vasile Lucaciu de la 
Muzeul Judetean Maramures 
acesta s-a aflat intr-o stare 
avansata de degradare. 
Pentru a da importanta cuvenita 
momentului 1 Decembrie 1918, 
Centenarul Unirii la Sisesti ar fi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Dep PNL Cherecheş Viorica  
Dep Nicoară Romeo 
 
 
 

nevoie de lucrari de restaurare 
mult mai ample. 
 
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 5400 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

31.  Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
3.433,914 mii   lei pentru 
obiectivul de investiţii “Sediul 
administrativ al Episcopiei 
Tulcea”, Municipiul Tulcea, 
Judeţul Tulcea 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Vasile GUDU, deputat PNL 
George ȘIȘCU, deputat PNL 

Motivare: Suma este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor la 
acest obiectiv de investiţii. Până 
în prezent s-au efectuat lucrări 
în valoare de 7.001,639 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
3.433,914 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

32. 
 
Anexa 3/13 Secretariatul de 
Stat pentru Culte 
 
5001 Cheltuieli - Buget de stat 
59 Alte cheltuieli 
12 Susținerea cultelor… 

Solicităm includerea în 
programul Lăcașuri de cult a 
obiectivului 
 
Lucrări de reparații la lăcașul de 
cult din cadrul Parohiei 

Motivare: Starea de degradare 
înaintată a acoperișului a cărui 
structură este din lemn reclamă 
lucrări urgente de reparații, în 
caz contrar fiind pusă în pericol 
rezistența acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru susținerea 
cultelor iar Secretariatul de Stat 
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Propuneri 2017….30.000 mii lei 
 
 

reformate Cartierul Nou, 
municipiul Baia Mare …..368 
mii lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Apjok Norbert, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

 
Sursa de finanţare: 
Nu este necesară sursă de 
finanțare, solicitarea vizează 
includerea obiectivului de 
investiții printre cele care vor fi 
finanțate din suma alocată prin 
buget. 

pentru Culte este instituția care  
elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în 
domeniul vieţii religioase 
stabilind prioritățile de finanțare 
în acest domeniu.  

33.  Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura, 
Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
115 mii lei pentru lucrări de 
construcții la biserica 
românească din Malainița, 
Valea Timocului, Serbia.  
 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
 Dep. Matei-Adrian Dobrovie, 
USR 

Motivare: Sprijinirea 
aşezămintelor religioase 
româneşti din ţări unde 
minoritatea română este 
discriminată, ca religie şi ca 
limbă.  
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 Cultura, 
Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în 
domeniul vieţii religioase 
stabilind prioritățile de finanțare 
în acest domeniu, potrivit legii. 
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religioase româneşti din afara 
graniţelor 

34.  Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
115 mii lei pentru lucrari de 
constructii la biserica 
romaneasca din Lubnita, Valea 
Timocului, Serbia 
 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
  Dep. Matei-Adrian Dobrovie, 
USR 

Motivare: Sprijinirea 
aşezămintelor religioase 
româneşti din ţări unde 
minoritatea română este 
discriminată, ca religie şi ca 
limbă 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 
Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în 
domeniul vieţii religioase 
stabilind prioritățile de finanțare 
în acest domeniu, potrivit legii. 

35.  Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
115 mii lei pentru lucrari de 
constructii la biserica 
romaneasca din Svilainat, 
Valea Moravei, Serbia 
 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 

Motivare: Sprijinirea 
aşezămintelor religioase 
româneşti din ţări unde 
minoritatea română este 
discriminată, ca religie şi ca 
limbă 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 
Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în 
domeniul vieţii religioase 
stabilind prioritățile de finanțare 
în acest domeniu, potrivit legii. 
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Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Dep. Matei-Adrian Dobrovie, 
USR 

Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 

36.  Anexa 3/ 13 02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitol  6701 
Cultura, Recreere și Religie 
 Grupă 59 TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
Articol 12  Susținerea cultelor 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
200 mii lei pentru obiectivul de 
investiții Catedrala Ortodoxă 
Arhiepiscopia Sfânta Treime 
Arad pentru sprijinirea construirii 
si finalizării unor locașuri de 
culturale  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Arad, Pistru-Popa Eusebiu-
Manea PNL Arad , Cristina Ioan 
- Senator PNL - Arad 
 
 
 

Piatra de temelie a catedralei 
arădene a fost așezată în anul 
1991 de către Timotei Seviciu, 
episcopul Aradului. Catedrala a 
fost târnosită de către Patriarhul 
Daniel la data de 6 decembrie 
2008, iar la 28 noiembrie 2009 a 
devenit catedrală 
arhiepiscopală. 
În catedrală se află o raclă din 
argint, executată la monetăria 
statului, care adăposteşte 
moaşte ale Sfântului Ioan Gură 
de Aur. Moaştele au fost primite 
de la Vatican. 
Edificiul a fost construit în 
totalitate, în prezent sunt 
necesare fonduri pentru finisaje 
și amenajări interioare, picturi și 
diferite instalații.  
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 200 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
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principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

37.  Anexa 3/ 13 02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitol  6701 
Cultura, Recreere și Religie 
 Grupă 59 TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
Articol 12  Susținerea cultelor 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de  
5.500 mii   lei pentru obiectivul 
de investiţii “Catedrala Ortodoxă 
Sfântul Ioan Botezătorul” – 
Craiovița Nouă. 
Municipiul Craiova, Judeţul Dolj 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Nicolae Giugea, deputat PNL 
Mario Ovidiu Oprea, senator 
PNL 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 5.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
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capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

38.  Anexa 3/ 13 02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitol  6701 
Cultura, Recreere Si Religie 
 Grupă 59 TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
Articol 12  Susținerea cultelor 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
5400 mii lei pentru -Reabilitare 
Biserica  Vasile Lucaciu din 
Șișești, jud Maramureş 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dep PNL Cherecheş Viorica  
Dep Nicoară Romeo 
 
 
 

Singura Biserică din țară 
închinată Unirii face parte din 
Complexul Muzeal Pr. Dr. Vasile 
Lucaciu din Șișești. In momentul 
preluarii Complexului Muzeal 
Dr. Vasile Lucaciu de la Muzeul 
Judetean Maramures acesta s-a 
aflat intr-o stare avansata de 
degradare. 
Pentru a da importanta cuvenita 
momentului 1 Decembrie 1918, 
Centenarul Unirii la Sisesti ar fi 
nevoie de lucrari de restaurare 
mult mai ample. 
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 5400 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

39.  Anexa 3/ 13 02 
Secretariatul General Al 
Guvernului 
Capitol  6701 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de  
3.433,914 mii   lei pentru 
obiectivul de investiţii “Sediul 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii. Până în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
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Cultura, Recreere Si Religie 
 Grupă 59 TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
 
Articol 12  Susținerea Cultelor 
 

administrativ al Episcopiei 
Tulcea”. 
Municipiul Tulcea, Judeţul 
Tulcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George ȘIȘCU, deputat PNL 

prezent s-au efectuat lucrări în 
valoare de 7.001,639 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
3.433,914 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

40.  Anexa 3/ 13 02 
Secretariatul General Al 
Guvernului 
 

La Anexa nr.3/13/02, titlul 59, 
articolul 05 propunem alocarea 
sumei de 3.000 mii lei pentru 
finanțarea proiectelor interetnice 
 
Autori: Grupul parlamentar al 
minorităților naționale 
 
  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finanțare, 
ceea ce contravine art.138 
alin.(5) din Constituția României. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/14 Ministerul Afacerilor Externe 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/14/02 Ministerul 
Afacerilor Externe/Capitol 
5101/Grupa 20/Art. 30 Alte 
cheltuieli 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la  3/14/02 
Ministerul Afacerilor 
Externe/Capitol 5101/Grupa 
20/Art. 30 Alte cheltuieli cu 
suma de 1.000 mii de lei pentru 
cheltuielile de repatriere a 
cetăţenilor români decedaţi pe 
teritoriul altor state.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Florin ROMAN – Deputat PNL 
Mihai Alexandru VOICU – 
Deputat PNL   
Viorel Riceard BADEA – 
Senator PNL 

În condiţiile în care peste 3 
milioane de români trăiesc în 
afara frontierelor României, 
este imperios necesară 
asigurarea finanţărilor pentru 
plata cheltuielilor de repatriere 
a cetăţenilor români, decedaţi 
pe teritoriul statelor de 
reşedinţă, pentru care familia 
nu poate suporta costurile de 
repatriere şi nu există 
posibilitatea înhumării sau 
incinerării în statul în care a 
survenit decesul. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 1.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE / 
Capitolul 5000/Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI  
 
Motivația respingerii Comisiei  
Există deja un sistem de 
ajutorare a cazurilor speciale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
vizează obligații financiare ale 
statului, 
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s-ar crea discriminări față de 
românii din țară sau cei care iși 
plătesc asigurări 
 

2.  Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Afacerilor Externe cu 
4.500 mii lei pentru înființarea 
unui birou consular în Palma de 
Mallorca, Spania. 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea 
unui birou consular în Palma de 
Mallorca, având în vedere 
numărul important de români 
rezidenţi în Insulele Baleare, 
necesitatea de protecţie şi 
asistenţă consulară a acestora, 
distanţa considerabilă faţă de 
cea mai apropiată misiune 
diplomatică și costurile ridicate 
necesare deplasării către cea 
mai apropiată misiune 
diplomatică. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
cu suma de 4.500   mii lei a 
sumelor prevăzute   la Anexa 
nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 
50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Există deja consulate itinerante 
care acoperă aceasă regiune 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2017 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
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pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3.  Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Afacerilor Externe cu 
4.500 mii lei pentru înființarea 
unui birou consular în Aarhus, 
Danemarca. 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea 
unui birou consular în Aarhus, 
având în vedere numărul 
important de români rezidenţi în 
regiune, necesitatea de 
protecţie şi asistenţă consulară 
a acestora, distanţa 
considerabilă faţă de cea mai 
apropiată misiune diplomatică 
și costurile ridicate necesare 
deplasării către cea mai 
apropiată misiune diplomatică. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
cu suma de 4.500   mii lei a 
sumelor prevăzute   la Anexa 
nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 
50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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Motivația respingerii Comisiei  
Există deja consulate itinerante 
care acoperă aceasă regiune 
 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2017 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4.  Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Afacerilor Externe cu 
4.500 mii lei pentru înființarea 
unui birou consular în Tenerife, 
Spania. 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea 
unui birou consular în Tenerife, 
având în vedere numărul 
important de români rezidenţi în 
regiune, necesitatea de 
protecţie şi asistenţă consulară 
a acestora, distanţa 
considerabilă faţă de cea mai 
apropiată misiune diplomatică 
și costurile ridicate necesare 
deplasării către cea mai 
apropiată misiune diplomatică. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 



 
 
Nr. 
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cu suma de 4.500   mii lei a 
sumelor prevăzute   la Anexa 
nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 
50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 
Motivația respingerii Comisiei  
Există deja consulate itinerante 
care acoperă aceasă regiune 
 
 

alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2017 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

5.  Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Afacerilor Externe cu 
4.500 mii lei pentru 
achiziționarea unui nou sediu în 
care să funcționeze Consulatul 
General al României la 

Actualul spațiu în care își 
desfășoară activitatea 
Consulatul General al României 
la Cernăuți este insuficient, 
neconform pentru o imagine 
reprezentativă a României. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
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Cernăuți. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Senator Viorel Badea, PNL 

 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
cu suma de 4.500   mii lei a 
sumelor prevăzute   la Anexa 
nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANTELORPUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Sursa de finanțare este 
dedicată altor cheltuieli 
 

amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
vizează obligații financiare ale 
statului, 
 

6.  Anexa nr. 3/14/02 Ministerul 
Afacerilor Externe  
cod obiectiv 6701.59.07 
„Sprijinirea activitatii românilor 
de pretutindeni și a 
organizațiilor reprezentative ale 
acestora” 

 Introducerea în Anexa 
nr.3/14/02 a obiectivului „ 
Repatrierea cetățenilor 
români fără venituri decedați 
în afara granitelor țării” cu 
suma de 50 mii lei în anul 2017. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivatie: Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent românii din 
diaspora întâmpină dificultati în 
repatrierea  rudelor decedate în 
afara granițelor țării, din cauza 
lipsei de fonduri. Situația 
aceasta se aplică cetățenilor 
români, ai căror moștenitori 
dovedesc cu acte că decedatul 
nu a avut venituri anterioare 
decesului care să îi fi permis 
încheierea unei asigurări de 
viață. 
Sursa de finanțare:  
Suma se asigură prin 

Se respinge amendamentul , 
întrucât: 
- - potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
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diminuarea creditelor bugetare 
aferente la cod obiectiv 
5001.25.” Cheltuieli judiciare 
și extrajudiciare derivate din 
acțiuni în reprezentarea 
intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale”. 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Există deja un sistem de 
ajutorare a cazurilor speciale și 
s-ar crea discriminări față de 
românii din țară sau cei care iși 
plătesc asigurări 
 
 

credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- în bugetul pe anul 2017 al 
Ministerului Afacerilor Externe 
la cap. 67 ”Cultură, recreere, 
religie” nu sunt prevăzute 
fonduri la titlul 59 ”Alte 
cheltuieli” întrucât finanțarea 
sprijinirii românilor de 
pretutindeni se finanțează 
începând din acest an prin 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de  Pretutindeni . 

7.  Anexa nr. 3/14/02 Ministerul 
Afacerilor Externe cond obiectiv 
6701.59.07 „Sprijinirea activitatii 
romanilor de pretutindeni si a 
organizatiilor reprezentative ale 
acestora” 

Introducerea în Anexa 
nr.3/14/02 a obiectivului 
”Înființarea în cadrul 
misiunilor diplomatice a 
serviciului de call center cu 
program non-stop, pentru 
cetățenii români aflați în afara 
granițelor țării” cu suma de 50 
mii lei, în anul 2017. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivatie: Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent, românii din 
doaspora sau românii aflați în 
călătorie pe teritoriul altor state, 
întâmpină mari dificultăți în a 
intra în contact cu personalul 
ambasadelor și consulatelor 
României, în vederea rezolvării 
diferitelor probleme pe care 
aceștia le întâmpină.  
Sursa de finanțare:  
Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor bugetare 
aferente la cod obiectiv 
5001.20.06.01 ”Deplasări 
interne, detașări, transferări”  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 17, alin. (21) din Legea nr. 
500/2002  „Parlamentul va lua 
în dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
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Motivația respingerii Comisiei  
Există deja acest sistem, 
funcțional de un an 
 

- în bugetul pe anul 2017 al 
Ministerului Afacerilor Externe 
la cap. 67 ”Cultură, recreere, 
religie” nu sunt prevăzute 
fonduri la titlul 59 ”Alte 
cheltuieli” întrucât finanțarea 
sprijinirii românilor de 
pretutindeni se finanțează 
începând din acest an prin 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de  Pretutindeni . 

8.  Anexa nr. 3/14 
Ministerul Afacerilor Externe 
 

Se propune la Anexa 
nr.3/14/02,  capitolul 
5101„Autorități publice și acțiuni 
externe" suplimentarea cu 
suma de 750 mii lei în anul 
2017 din care: 350 mii lei la 
titlul 10„Cheltuieli de personal” 
și 400 mii lei la titlul 20 „Bunuri 
și servicii”.  
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul pe anul 2017 al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
după caz. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Conform Legii nr. 356/2003 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Institutului 
Cultural Român, cheltuielile 
administrative aferente înființării 
institutelor culturale româneşti 
din străinătate sunt finanţate de 
la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe. 
În vederea operaționalizării 
Institutului Cultural Român 
de la Skopje, Republica 
Macedonia, inclusiv a unor 
institute a căror organizare și 
funcționare este în întârziere, 
precum filiala de la Cernăuți a 
Institutului Cultural Român 
de la Kiev, Ucraina, este 
necesară suplimentarea 
creditului bugetar. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-  construcţia bugetară aferentă 
Ministerului Finanțelor Publice a 
fost dimensionată în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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750 mii lei în anul 2017 de la 
Anexa nr.3/16/02, capitolul 
5101 „Autorități publice și 
acțiuni externe”, titlul 20 „Bunuri 
și servicii”, articolul 01 „Bunuri 
și servicii”, alineatul 30 „Alte 
bunuri si servicii pentru 
întreținere si funcționare”. 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Înființarea Centrelor Culturare 
este un demers comun cu 
Ministerul Culturii și urmare a 
unui Acord dedicat cu țara 
gazdă 
 

obiectivele stabilite pe anul 
2017. 

 

9.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/ 14  
Capitolul 5001/grupa 10/ 
subcapitol 02/ art. 01/ alin./ 01 
Salarii de bază 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii 
lei pentru suplimentarea 
personalului consular. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  

Reducerea taxelor consulare de 
la 1 februarie 2017, cu 
aproximativ 66,67% faţă de 
anul precedent, va afecta 
activitatea misiunilor 
diplomatice în Diaspora şi în 
Republica Moldova deoarece 
personalul aferent este plătit din 
taxele de urgenţă în cauză. 
Cetățenii români din Diaspora şi 
din Republica Moldova, nu vor 
mai alege să se întoarcă în țară 
pentru eliberearea actelor 
juridice ci se vor adresa direct 
consulatelor. În urma creşterii 
fluxului de persoane și a 
cererilor pentru serviciile 
consulare, va fi necesară o 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-majorarea cheltuielilor de 
personal ale Ministerului 
Afacerilor Externe conduce la 
nerespectarea plafoanelor 
nominale ale cheltuielilor de 
personal prevăzute în Strategia 
fiscal-bugetară pentru perioada 
2017-2019; 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
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dublare de personal fiind 
impusă o majorare mai mare de 
2,76%, cat este prevazut la 
momentul de față pentru anul 
2017.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe, 
prin redistribuirea fondurilor din 
alte capitole bugetare  
 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Consulatul are personal 
dimensionat conform 
necesităților, acorperind și 
probleme consulare la Bălți și 
Cahul 
 

„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 

 

10.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5101/ titlul 70 
Cheltuieli de capital 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru extinderea 
rețelei consulare prin înfiinţarea 
unui birou consular în zona 
Timocului. 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou birou 
consular în zona Timocului se 
justifică ţinând cont de faptul că 
România acordă o importanţă 
deosebită conservării 
patrimoniului cultural specific 
fiecărei regiuni precum și 
dialogului între culturi și grupuri 
etnice. 
Ținând cont de numărul mare 
de români din zonă, peste 
400.000 de români – o 
comunitate românească 
puternică, activă și matură, ce 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
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necesită suport în fața 
multiplelor provocări cu care se 
confruntă. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare  
 
Motivația respingerii Comisiei  
Există deja un consulat general 
în Valea Timocului 
 

clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 

 

11.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
Capitolul 5101/ titlul 70 
Cheltuieli de capital 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru extinderea 
rețelei consulare prin înfiinţarea 
unui birou consular in 
Manchester, Marea Britanie. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou birou 
consular în Manchester, Marea 
Britanie, se solicita în baza 
creșterii volumului de servicii 
consulare solicitate, de către 
comunitatea românească pe 
parcursul anului precedent, o 
tendința constantă a ultimilor 
ani. 
Măsura de suplimentare a 
birourilor consulare din Marea 
Britanie, reprezintă o prioritate 
strategică a Ministerului 
Afacerilor Externe. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
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Motivația respingerii Comisiei  
Inființarea unui consulat general 
la Manchester este în faze 
finale și este deplin bugetat 
 

 

12.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/ 14  
Capitolul 5001/grupa 20/ art. 
30/ alin./ 30 
Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 

Se propune alocarea sumei de 
45 mii lei în vederea dezvoltării 
acţiunilor culturale externe, de 
interes pentru Romania. 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

Se solicită majorarea sumei în 
vederea asigurării unei 
reprezentări și promovări de 
calitate a obiectivelor culturale 
ale României în plan european 
și global în special în proiectele 
cultural externe de interes 
pentru România, inclusiv pentru 
interconectarea cu Republica 
Moldova printr-o serie de 
acţiuni punctuale, priorităţi 
strategice ale MAE. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Nu este de competența MAE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
 

13.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr. 3/ 14/ Capitolul 
5001/grupa 20/ art. 30/ alin./ 30 
Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei în vederea 
continuării campaniilor  
strategice. 
 

Se solicită majorarea sumei în 
vederea promovării în mediul 
asociativ românesc din 
străinătate a proiectelor MAE 
de îmbunătăţire a serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
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Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

consulare, inclusiv prin 
campaniile tematice Dialog cu 
Diaspora 2016 şi Campania 
împotriva traficului de 
persoane. 
 
Sursa de finanţare:  
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 200 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 
Motivația respingerii Comisiei  
 
Există deja bugetate campaniile 
menționate 
 

contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 

 

14.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr. 3/ 14/ Capitolul 5001/ 
grupa 55/ art. 02 Transferuri 
curente in străinatate (către 
organizatii internationale) 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei în vederea 
continuării procesului de 
consolidare durabilă a relaţiei 
cu Republica Moldova. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

Derularea programelor de 
asistenţă oferite de România în 
beneficiul Republicii Moldova 
prin priorităţile şi obiectivele cu 
impact socio-economic şi în 
sprijinul tinerilor cetăţeni 
moldoveni în domeniul 
educaţiei. Priorităţi strategice 
ale MAE. 
 
Constrângerile bugetare 
propuse pe linia mentionată, 
determină insuficientă acoperire 
cu resurse financiare şi 
materiale şi îngreunează 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
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finalizarea proiectelor aflate în 
derulare şi a acţiunilor deja 
începute, precum şi demararea 
unora noi. 
O scădere cu 39,09% în anul 
2017 a liniei bugetare în cauză, 
fată de anul precedent, va face 
imposibilă sustinerea actiunilor 
strategice propuse. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Nu este de competența MAE 
 

clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 

 

15.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/ 14  
Capitolul 5001/ grupa 20/ art. 
30/ alin. 30 
Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei în vederea elaborarii 
și dezvoltarii cadrului strategic 
și operațional al domeniului 
Diaspora, Migrație și 
Dezvoltare, prioritate strategica 
Diaspora “2025” 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

Se solicită majorarea sumei în 
vederea: 
 
 dezvoltării capacităților 

autoritaţilor pentru relații cu 
diaspora și actualizarea 
cadrului normativ, 
instituțional și de politici în 
vederea asigurării rolului de 
lider, credibilității, expertizei 
și coordonării în domeniul 
susţinerii comunităţilor de 
romani din afara graniţelor 
ţarii; 

 implicării sistematice și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
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eficiente a reprezentanților 
diasporei și partenerilor 
externi în dezvoltarea 
cadrului instituțional și de 
politici.  

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Nu este de competența MAE 
 

clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 

 

16.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/ 14  
Capitolul 5001/ grupa 20/ art. 
30/ alin. 30 
Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei în vederea elaborării 
și dezvoltării unor metodologii 
care să asigure  respectarea 
drepturilor diasporei și 
consolidarea încrederii, 
prioritate strategică Diaspora 
“2025” 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

Se solicită majorarea sumei în 
vederea: 
 
 informării diasporei pe 

durata întregului ciclu 
migrațional (înainte de 
plecare, în timpul aflării 
peste hotare și la 
reîntoarcere); 

 protejarea și susținerea 
membrilor diasporei în cazul 
situațiilor de criză; 

 elaborarea și implementarea 
programelor de menținere a 
identității naționale, culturale 
și lingvistice, dedicate 
diasporei.  

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 16 
 

fondurilor din alte capitole 
bugetare 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Nu este de competența MAE 
 

pentru anul 2017. 
 

17.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr. 3/ 14/ Capitolul 5001/ 
grupa 55/ art. 02 Transferuri 
curente în strainatate (catre 
organizatii internationale) 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei în vederea 
mobilizării, valorificării și 
recunoașterii potențialului uman 
al diasporei, prioritate strategică 
Diaspora “2025” 
 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

Se solicită majorarea sumei in 
vederea: 
 consolidării capacităților 

asociațiilor, comunităților și 
rețelelor de excelență din 
diasporă. 

 organizării evenimentelor de 
consolidare a diasporei 
(Congresul Diasporei, Zilele 
Diasporei etc). 

 facilitării procedurii de 
recunoaștere a calificărilor 
academice și profesionale, 
inclusiv la distanță.  

 recunoasterii meritelor 
deosebite și de excelență ale 
membrilor diasporei.  

O scadere cu 39,09% în anul 
2017 a liniei bugetare in cauză, 
faţă de anul precedent, va face 
imposibilă susţinerea acţiunilor 
strategice propuse. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare 
Motivația respingerii Comisiei  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 17 
 

 
Nu este de competența MAE 

18.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/ 14  
Capitolul 5101/ titlul 70 
Cheltuieli de capital 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei în vederea 
continuării procesului de 
deschidere a Institutului 
Cultural Român Kiev şi a 
Institutului Cultural Român 
Moscova 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

ICR Kiev deţine baza legală 
internă de înfiinţare, încă din 
anul 2007, partea română 
înştiinţând partea ucraineană 
despre deschiderea ICR Kiev. 
Se solicită majorarea sumei în 
vederea continuării procesului 
de deschidere a celor două 
ICR-uri – proces stopat odată 
cu schimbările produse in 
organigrama MAE. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare 
Motivația respingerii Comisiei  
 
Înființarea Centrelor Culturare 
este un demers comun cu 
Ministerul Culturii și urmare a 
unui Acord dedicat cu țara 
gazdă. La Moscova s-a 
supradimensionat secția 
culturală a Ambasadei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 

 

19.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr. 3/ 14/ Capitolul 5001/ 
grupa 55/ art. 02 Transferuri 
curente in străinătate (către 
organizatii internaţionale) 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei în vederea susţinerii 
Protocolului de colaborare între 
Ministerul Educaţiei Naţionale și 
Cercetarii Stiinţifice din 
România și Ministerul Educaţiei 
din Republica Moldova – 

Se solicită majorarea sumei în 
vederea implementării cu 
success a Protocolului de 
colaborare între Ministerul 
Educaţiei Naţionale și Cercetării 
Stiinţifice din România și 
Ministerul Educaţiei din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
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prioritate strategică a MAE 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

Republica Moldova pentru anii 
de învăţămant 2016-2019 
(documentul este pregătit 
pentru semnare).  
Protocolul de colaborare 
prevede oferirea anuală a unor 
burse de licenţă, masterat și 
doctorat, schimburi de tineri în 
cadrul taberelor școlare, 
mobilitatea academică a 
cadrelor didactice și a 
studenţilor, stagii de practică și 
documentare pentru masteranzi 
și doctoranzi, colaborarea în 
domeniul modernizarii 
sistemelor educaţionale 
naţionale, precum si vizite de 
studii pentru dezvoltarea 
capacităţilor profesionale ale 
cadrelor din domeniul 
învăţămantului; 
 continuarea sprijinului pentru 

perfecţionarea viitoarelor 
elite administrative ale 
Republicii Moldova, prin 
derularea regulată de 
programe de instruire pentru 
funcţionarii publici și 
diplomaţii din Republica 
Moldova; 

 amplificarea prezenţei 
României in mediile de presă 
și cultură din R. Moldova;  

O scădere cu 39,09% în anul 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
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2017 a liniei bugetare în 
cauză, faţă de anul 
precedent, va face imposibilă 
susţinerea acţiunilor 
strategice propuse. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe, 
prin redistribuirea fondurilor din 
alte capitole bugetare 
Motivația respingerii Comisiei  
Nu este de competența MAE 
 

20.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr. 3/ 14/ Capitolul 5001/ 
grupa 55/ art. 02 Transferuri 
curente in străinatate (către 
organizatii internationale) 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei în vederea sustinerii 
organizatiilor care oferă cursuri 
de limba română și a 
publicatiilor in limba română din 
Diaspora. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

Se solicită majorarea sumei 
alocate în vederea susţinerii 
organizaţiilor care oferă cursuri 
de limba română și a 
publicaţiilor în limba română din 
Diaspora în vederea:  
 asigurării unui cadru eficient 

de comunicare între entiţăti 
și grupul ţintă; 

 extinderea sau crearea 
canalelor online și offline de 
comunicare între furnizori si 
beneficiari; 

  stimularea participării 
comunităţilor românesti la 
actul cultural. 

Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare:  
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 200 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât la 
sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
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FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Nu este de competența MAE 
 

21.  Anexa 3/14 
- Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
-  Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art 01, 
alin. 01 - Transferuri către 
instituţii publice 

Alocarea sumei de 50.000 mii 
lei 
pentru  Agenția Română pentru 
Dezvoltare (RoAid). 
  
 Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
 
Dep. Cristian Ghinea, USR 

Fondurile de asistență pentru 
dezvoltare acordate de către 
România Republicii Moldova 
gestionate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene sunt 
gestionate defectuos și 
impredictibil (este vorba de 
angajamentele de plată de 100 
milioane de euro pentru 
Republica Moldova, demarate 
în anul 2010). Dată fiind 
crearea noii Agenții Române 
pentru Dezvoltare în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe 
(care gestionează în mod 
programatic asistența pentru 
dezvoltare oferită de România), 
soluția sustenabilă și 
predictibilă este transferul 
fondurilor gestionate de 
MDRAPFE. RoAid urmează să 
mențină prioritizarea acestor 
fonduri pentru Republic 
Moldova. 
  
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
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Sumele de asistență dedicate 
Republicii Moldova din bugetul 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene. 
Motivația respingerii Comisiei  
Nu este de competența MAE 
 

22.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa 3/14/5000/20 Bunuri și 
servicii 

Alocarea a 500 mii lei 
ambasadei si consulatelor 
României din Italia. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Sen. Radu Mihail, USR 

Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea de asistență juridică 
de către consulatele și 
ambasada României din Italia 
pentru cazuri sociale în care 
cetățeni români semnalează 
abuzuri din partea angajatorilor. 
Numărul de cazuri în care 
cetățeni români sunt abuzați de 
către angajatorii lor, fie prin 
munca la negru fie prin 
nerespectarea clauzelor din 
contractul de muncă este în 
creștere. Serviciile oferite de 
consulate în acest moment se 
limitează la punerea în legatură 
cu juriști. În multe situații, 
persoanele afectate nu dispun 
de venituri suficiente pentru a 
plăti consultațiile de unde 
nevoia de a acoperi măcar 
primele luări de contact și 
informări cu avocații. Personalul 
consular are discernământul 
necesar pentru a putea decide 
asupra cazurilor care merită 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
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ajutor. Suma propusă va putea 
acoperi cu titlul de proiect pilot 
un număr aproximativ de 500 
mii lei pentru consultații, după 
care MAE va putea decide 
modul eficient de continuare a 
inițiativei. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 500 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din  Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Sursă inadecvată de finanțare 
 

23.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa 3/14/5000/20 Bunuri și 
servicii 

Alocarea a 500 mii lei 
ambasadei și consulatelor 
României din Spania. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Sen. Radu Mihail, USR 

Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea de asistență juridică 
de către consulatele și 
ambasada României din Spania 
pentru cazuri sociale în care 
cetățeni români semnalează 
abuzuri din partea angajatorilor. 
Numărul de cazuri în care 
cetățeni români sunt abuzați de 
către angajatorii lor, fie prin 
muncă la negru fie prin 
nerespectarea clauzelor din 
contractul de muncă este în 
creștere. Serviciile oferite de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 23 
 

consulate în acest moment se 
limitează la punerea în legatură 
cu juriști. În multe situații, 
persoanele afectate nu dispun 
de venituri suficiente pentru a 
plăti consultațiile de unde 
nevoia de a acoperi măcar 
primele luări de contact și 
informări cu avocații. Personalul 
consular are discernământul 
necesar pentru a putea decide 
asupra cazurilor care merită 
ajutor. Suma propusă va putea 
acoperi cu titlul de proiect pilot 
un număr aproximativ de 500 
mii lei pentru consultații, după 
care MAE va putea decide 
modul eficient de continuare a 
inițiativei. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 500 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din  Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 
 
Motivația respingerii Comisiei  
Sursă inadecvată de finanțare 
 

alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 

 

24.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa 3/14/5000/10 Titlul I 
Cheltuieli de personal 

Alocarea a 35.000 mii lei pentru 
asigurarea plății personalului 
din cadrul ambasadelor și 

Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea cheltuielilor de 
personal din ambasadele și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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consulatelor României. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru politică externă 
a Senatului  
Sen. Radu Mihail, USR 

consulatele României, inclusiv 
pentru consulatele itinerante, ca 
urmare a eliminării taxelor 
consulare. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 35.000 
mii lei a Cap. 5001, grupa 72,  
Titlul XIV din  Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 
 
Motivația respingerii Comisiei  
 
Sursă inadecvată de finanțare 
 

Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-majorarea cheltuielilor de 
personal ale Ministerului 
Afacerilor Externe conduce la 
nerespectarea plafoanelor 
nominale ale cheltuielilor de 
personal prevăzute în Strategia 
fiscal-bugetară pentru perioada 
2017-2019; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 

 
 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
construcții în interes public și 
social 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 a sumei prevăzute în 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ Programul 
National de construcții în interes 
public și social cu suma de 
4.650 mii lei pentru finanţarea 
construcției unui bazin de înot în 
Mun. Mediaș 
Judeţul SIBIU 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
construcția unui bazin de înot 
necesar în Mun. Mediaș.  
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece    
implementarea și finalizarea 
unei astfel de invesții va 
conduce la dezvoltarea Mun. 
Medias privind spațiile sportive 
și recreative necesare pentru 
medieșeni.. 
  De asemenea, este de 
menţionat faptul că o astfel de 
investiție ar conduce implicit la 
cresterea numărului de turiști în 
zonă. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 4.650 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 - 

Senator PNL Mircea Cazan 
 
 
 

2.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ Programul 
național de construcții de interes 
public sau social cu suma de 
15.000 mii lei pentru începerea 
lucrărilor la Sala Polivalentă din 
municipiul Suceava, județul 
Suceava. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA, Ioan 
BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA, Angelica FADOR, 
deputat PNL SUCEAVA, 
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL SUCEAVA, Dumitru 

Municipiul Suceava, prin 
potențialul pe care îl deține în 
turism, învățământ 
preuniversitar și universitar, 
cultură și sport, este considerat 
pol de dezvoltare urbană. Pe 
fondul lipsei cronice de 
construcții destinate sportului și 
altor evenimente deosebite 
precum concerte, congrese, 
spectacole, expoziții, o sală 
polivalentă este imperios 
necesară. 
 
Consiliul Tehnico – Economic 
(CTE) al Companiei Naționale 
de Investiții (CNI) a avizat 
favorabil, fără observații, studiul 
tehnico-economic de 
prefezabilitate realizat de 
Primăria Municipiului Suceava 
pentru construirea Sălii 
Polivalente.  
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 15.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 

3.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ Programul 
național de construcții de interes 
public sau social cu suma de 
700 mii lei pentru fințarea 
Căminului pentru persoane 
vârstnice Solca, județul 
Suceava.  
 
Suma rezultă din 
responsabilitatea cofinanțării 
căminelor de bătrâni de către 
administrația publică centrală, în 
completarea contribuției 
persoanei 
beneficiare/susținătorilor legali. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

La Căminul pentru persoane 
vârstnice din Solca sunt cazați 
70 de bătrâni și are 32 de 
angajați. Majoritatea vârstnicilor 
au pensii sociale, iar 15 dintre ei 
sunt persoane fără nici un fel de 
venit, oameni dependenţi de 
îngrijire zilnică, unii orbi sau 
imobilizaţi la pat, deci sub nici o 
formă nu se pune problema să 
poată părăsi aşezământul. 
Bătrânii provin din 35 de 
localităţi din judeţ. 
Căminul a fost înfiinţat în 
toamna anului 2011, în fostul 
Spital de Boli Cronice, printr-un 
program al Ministerului Muncii. 
Guvernul a adoptat în 2016 o 
Ordonanță de Urgență care 
împarte responsabilitatea 
finanțării căminelor de bătrâni 
între administraţia publică 
centrală şi cea locală. 
Persoanele vârstnice care 
locuiesc în cămine publice, dar 
și cele care au nevoie de îngrijire 
personală la domiciliu pot 
beneficia de serviciile sociale 
potrivit nevoilor acestora și de 
creșterea calității vieții ca 
urmare a îmbunătățirii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA, Ioan 
BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA, Angelica FADOR, 
deputat PNL SUCEAVA, 
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL SUCEAVA, Dumitru 
MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
 

mecanismului de finanțare a 
serviciilor sociale. 
Actul normativ modifică Legea 
nr.17/2000 privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice 
și Legea nr. 195/2006, Legea-
cadru a descentralizării, 
armonizând, în principal, 
neconcordanțele și 
disfuncționalitățile legislative 
legate de finanțarea cheltuielilor 
curente de funcționare în 
căminele publice destinate 
persoanelor vârstnice, ca 
servicii publice descentralizate.  
Una dintre cele mai importante 
modificări prevăzute în actul 
normativ adoptat este că 
serviciile de asistenţă socială 
pentru persoane vârstnice se 
vor asigura prin împărţirea 
responsabilităţii între 
administraţia publică centrală şi 
cea locală, nu vor mai ține de 
competența exclusivă a 
administrației publice locale, 
finanțarea acestora asigurându-
se cu respectarea principiului 
subsidiarității care stă la baza 
sistemului național de asistență 
socială. Astfel, în completarea 
contribuției persoanei 
beneficiare/ susținătorilor legali, 
se alocă sume din bugetele 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 5 - 

locale și, în completarea 
acestora, sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată.  
Necesarul este stabilit anual 
de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, la 
elaborarea bugetului de stat, 
în baza standardelor minime de 
cost aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, în condițiile legii. 
Vechiul sistem de finanțare a 
serviciilor de îngrijire pe termen 
lung a persoanelor vârstnice 
dependente, inclusiv a 
căminelor pentru persoane 
vârstnice, nu mai era funcțional 
din mai multe motive: bariere 
legislative/ disfuncționalități în 
încasarea contribuției 
persoanelor vârstnice/ 
susținătorilor legali ai acestora, 
la costurile serviciilor sociale de 
care beneficiază; bariere 
legislative/ disfuncționalități în 
accesarea fondurilor de la 
bugetul de stat pentru 
suplimentarea sumelor 
prevăzute în bugetele locale 
pentru aceste servicii.  
La toate acestea, se adaugă 
dificultățile financiare ale 
administrațiilor locale, în a căror 
competență exclusivă se aflau 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 6 - 

serviciile sociale adresate 
persoanelor vârstnice. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 700 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE  

4.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15/ Programul național de 
construcții de interes public sau 
social cu suma de 75.000 mii lei 
în vederea susţinerii 
subprogramelor aprobate prin 
O.G. nr. 16/2014. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Pirtea Marilen-Gabriel - deputat 
Gorghiu Alina - senator 
Ardelean Ben-Oni - deputat 
Popescu Pavel - deputat 

Propunerea vizează finanţarea, 
în anul 2017, a studiilor de 
fezabilitate şi a proiectelor 
tehnice în vedere demarării 
lucrărilor de construire la 
complexurile sportive cu 16.000 
locuri în Municipiile Timişoara şi 
Iaşi, respectiv 5.000 locuri în 
Municipiile Constanţa şi Oradea 
şi a stadionului cu 42.000 locuri 
în Municipiul Timişoara. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 75.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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5.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15/ Programul național de 
construcții de interes public sau 
social cu suma de 900 mii lei în 
vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Reabilitare, 
modernizare şi dotarea 
aşezământului cultural” în sat 
Silvaşu de Jos, Oraş Haţeg, 
Judeţul Hunedoara 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Hărău Carmen-Eleonora – 
Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 
 

Proiect întocmit şi depus spre 
finanţare către Compania 
Naţională de Investiţii – nr. 
14.925/06.10.2016. Obiectiv de 
investiţii de interes local. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 900 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

6.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 

Acestă solicitare o facem 
deoarece elevii Școlii Generale 
din comuna Apa nu beneficiază 
de un teren de sport și de joacă. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 social cu suma de 450 mii lei 
pentru înființarea unei săli de 
sport în satul Apa, comuna Apa, 
județul Satu Mare.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 

Diminuarea cu suma de 450 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

7.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social cu suma de 735 mii lei 
pentru construcția Casei de 
Cultură, oraș Ardud, județul 
Satu Mare.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Pe fondul lipsei unei Case de 
Cultură, dedicată evenimentelor 
deosebite precum concerte, 
congrese, spectacole, expoziții, 
solicităm suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/15/ 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ Programul 
național de construcții de interes 
public sau social. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 735 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 



 
 

Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 

FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

8.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitarea Castelului 
Szent Ivani (imobilul fostei școli 

Cu privire la acestă solicitare 
menționăm faptul că la acestă 
dată clădirea în cauză se află 
într-o stare avansată de 
degradare, din lipsa fondurilor. 
De asemenea, acest imobil 
constituie un simbol al localității. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 400 mii 
lei a sumelor prevăzute la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
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generale), satul Apa, comuna 
Apa, județul Satu Mare.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 

Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

9.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 11.000 mii lei pentru 
actualizare SF, actualizare PT și 
executie obiectiv de investiții 
"Baza de tratament”, oraș 
Tășnad, jud Satu Mare. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 

Baza de tratament foloseste 
tratament cu factori terapeutici 
naturali si este necesara 
creșterii nivelului de atractivitate 
turistica și economica a zonei 
orașului Tășnad și a jud Satu 
Mare.  Stațiunea turistica 
Tășnad este vizitata anual de 
peste 300 mii turiști. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 11.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
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şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

10.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
14.000 mii lei în vederea 
continuării lucrărilor pentru 
„Parcul Balnear Beltiug”, 
comuna Beltiug,  Judeţul Satu 
Mare. 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la „Parcul 
Balnear Beltiug” din comuna 
Beltiug, județul Satu Mare. 
 
  
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 14.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

11.  Anexa nr. 3/15 Se propune suplimentarea cu 
suma de 8.100 mii lei pentru 
efectuarea unui  foraj pentru apă 

Având în vedere faptul ca forajul 
actual este cu un debit foarte 
scăzut în comparație cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

geotermală (adâncime de forare 
cca. 1400 m și pana la 2000 de 
m de conducta de aducțiune), 
oraș Tășnad, jud Satu Mare. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 

necesarul zonei turistice (pt cca. 
300.000 turisti/an) este 
necesara realizarea unui nou 
foraj de exploatare a apei 
geotermale, apă care are calități 
curative deosebite. 
Investiția este necesara pentru 
menținerea în funcțiune a 
stațiunii turistice și salvarea a 
cca. 350 de locuri de munca. 
Apa fiind de 72o C, răcirea ei 
pana la cca. 40o C se face, nu 
prin diluarea ei cu apa rece, ci 
prin folosirea energiei termice 
disponibile pentru încălzirea 
spatiilor de cazare, a instituțiilor 
publice și a celorlalte spatii 
turistice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 8.100 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

12.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
2.250 mii lei în vederea 
extinderii rețelei de apă și 

În satul Someșeni există o lipsă 
acută de apă, atât potabilă, cât 
și menajeră.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 2.250 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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canalizare în satul Someșeni, 
Comuna Apa, Judeţul Satu 
Mare 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

13.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
236 mii lei în vederea extinderii 
și reabilitării infrastructurii de 
apă și apă uzată în orașul 
Ardud, Judeţul Satu Mare 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Pentru extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă 
uzată în orașul Ardud.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 236 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 14 
 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

14.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
321 mii lei în vederea realizării 
terenului sintetic al Liceului 
Tehnologic din orașul Ardud, 
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

În momentul de față Liceului 
Tehnologic din orașul Ardud nu 
dispune de un teren sintetic 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 321 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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15.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
70 mii lei în vederea elaborării 
studiului de fezabilitate pentru 
introducerea rețelei de apă și 
canalizare în satul Gerausa, 
orașul Ardud, Judeţul Satu Mare 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

În momentul de față satul 
Gerausa nu dispune de o rețea 
de apă și canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 70 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

16.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
70 mii lei în vederea elaborării 
studiului de fezabilitate pentru 
introducerea rețelei de apă și 

În momentul de față satul Baba 
Novac nu dispune de o rețea de 
apă și canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 70 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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canalizare în satul Baba Novac, 
orașul Ardud, Judeţul Satu Mare 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

17.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
2.748 mii lei în vederea 
finalizării obiectivului de investiţii 
în derulare „Alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră în 
localitatea Ocolişu Mic, Comuna 
Orăştioara de Sus, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autori: 

Proiect în derulare pentru care 
este necesară asigurarea 
finanţării în anul 2017, în cadrul 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală, în vederea 
finalizării. Obiectiv de investiţii 
de interes local. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.748 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Hărău Carmen-Eleonora – 
Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

18.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
4.399 mii lei în vederea 
începerii lucrărilor la obiectivul 
de investiţii „Extindere 
canalizare menajeră şi racorduri 
în Comuna Orăştioara de Sus”, 
satele Bucium, Orăştioara de 
Sus, Ludeştii de Jos, Costeşti, 
Judeţul Hunedoara 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Proiect depus spre finanţare la 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, cu nr. 
2148/17.10.2016. Obiectiv de 
investiţii de interes local. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 4.399 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
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Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Hărău Carmen-Eleonora – 
Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 
 

numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

19.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 
Alin 38 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
4.619 mii lei pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare și  
Modernizare D.C. 180 A 5 km, 
zona Bolatau, Comuna Zemes, 
județ Bacau”, in vederea 
finalizarii lucrarilor.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Senator PNL Fenechiu Cătălin 
Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  
Investitie necesara dezvoltarii  
ulterioare a zonei. 
 
Sursa de finantare: Prin 
redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului prin diminuarea 
cheltuielilor cu 4.619 mii lei de la 
cap 7001 grupa 51 articolul 02 
alineatul 04 – Programul 
pentru constructii de locuinte 
si sali de sport 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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20.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 
Alin 38 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
5.914 mii lei pentru obiectivul de 
investiții ”Pod peste râul Tazlău, 
în comuna Pârjol, județul 
Bacău”. lungime – 120m 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Senator PNL Fenechiu Cătălin 
Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  
Investitie necesara dezvoltarii  
ulterioare a zonei. 
 
Sursa de finantare: Prin 
redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului prin diminuarea 
cheltuielilor cu 5.914 mii lei de la 
cap 7001 grupa 51 articolul 02 
alineatul 04 – Programul 
pentru constructii de locuinte 
si sali de sport 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

21.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 
Alin 38 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
5.642 mii lei pentru obiectivul de 
investiții Modernizare drumuri 
locale în satele Pârjol și 
Pustiana, comuna Pârjol, județul 
Bacău”. lungime – 5,127 km 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  
Investitie necesara dezvoltarii  
ulterioare a zonei. 
 
Sursa de finantare: Prin 
redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului prin diminuarea 
cheltuielilor cu 5.642 mii lei de la 
cap 7001 grupa 51 articolul 02 
alineatul 04 – Programul 
pentru constructii de locuinte 
si sali de sport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
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Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Senator PNL Fenechiu Cătălin 
Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 

 Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

22.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 
Alin 38 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
958 mii lei pentru realizarea 
obiectivului ”Sistem de 
alimentare cu apa si canalizare” 
in satul Obirsia comuna Valea 
Berheciului, judet Bacau.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Senator PNL Fenechiu Cătălin 
Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 
 

Se doreşte crearea unor condiţii  
moderne de trai si asigurarea 
unei calitati superioare a apei 
potabile. 
 
Sursa de finantare:  
Prin redistribuire intre unitatile 
administratiei publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
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şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

23.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 
Alin 38 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
9.500 mii lei pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare și  
Modernizare D.C. 180 A 9, 5km, 
comuna Valea Berheciului județ 
Bacau”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Senator PNL Fenechiu Cătălin 
Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  
Investitie necesara dezvoltarii  
ulterioare a zonei. 
 
Sursa de finantare: Prin 
redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului prin diminuarea 
cheltuielilor cu 9.500 mii lei de la 
cap 7001 grupa 51 articolul 02 
alineatul 04 – Programul 
pentru constructii de locuinte 
si sali de sport 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

24.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15/ Programul național de 
construcții de interes public sau 
social cu suma de 10.000 mii lei 
în vederea realizării obiectivului 

Proiect întocmit şi depus spre 
finanţare către Compania 
Naţională de Investiţii – nr. 
14.927/06.10.2016. Obiectiv de 
investiţii de interes local. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
 

de investiţii „Bazin didactic de 
înot” în Oraşul Haţeg, localitatea 
Nalatvad, Judeţul Hunedoara 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Hărău Carmen-Eleonora – 
Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 
 
 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 10.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

25.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
Transferuri Intre Unitati Ale 
Administratiei Publice 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.739,633 mii lei pentru lucrările 
ce au ca obiectiv „Sistemul de 
alimentare cu apa și canalizare 
în comuna Drăgănești de Vede, 
judetul Teleorman” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

In comuna Drăgănești de Vede 
este necesar acest sistem de 
alimentare cu apa și canalizare 
pentru desfășurarea în condiții 
decente a activităților zilnice.  
  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 4.739,633  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 23 
 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Mara Calista, deputat PNL 
 

alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

26.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
Transferuri Intre Unitati Ale 
Administratiei Publice 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.830,000 mii lei pentru lucrările 
ce au ca obiectiv „Finalizarea, 
punerea în funcțiune și forarea 
de puțuri pentru alimentarea cu 
apă în comuna Dracea, judetul 
Teleorman” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Mara Calista, deputat PNL 
 
 

În comuna Dracea este nevoie 
de o rețea de apa potabila 
pentru desfășurarea în condiții 
optime a activităților zilnice ale 
populației. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Diminuarea cu suma 
de 1.830,00  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
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între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

27.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
Transferuri Intre Unitati Ale 
Administratiei Publice 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.460,000 mii lei pentru lucrările 
ce au ca obiectiv „Realizare 
bransamente populatie și 
extindere rețea de apă în 
comuna Viișoara, județul 
Teleorman” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Mara Calista, deputat PNL 
 

În comuna Viișoara, populația 
nu este racordată la o retea de 
apă potabilă, fapt ce 
îngreunează desfășurarea 
activităților zilnice. 
  
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma 
de 1.460,00  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

28.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 

Se propune alocarea sumei de 
528,390 mii lei pentru lucrările 
ce au ca obiectiv „Modernizare 
drumuri interes local în comuna 
Buzescu, județul Teleorman”. 
 

In comuna Buzescu, drumurile 
de interes local sunt neasfaltate, 
din pamant, si cand sunt 
precipitatii, chiar si 
nesemnificative cantitativ, 
acestea devin impracticabile.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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Transferuri Intre Unitati Ale 
Administratiei Publice 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Mara Calista, deputat PNL 
 

  
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 528,39  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

29.  Anexa 3/15 /29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene  
 
Programul național de  
construcții de interes public sau 
social B – investiții noi  Cod 
obiectiv 1108  
 
 
 

Se propune alocarea sumei de  
4 500 mii lei pentru demararea 
investiției Complex 
Polisportiv in Municipiul 
Zalău, jud. Sălaj. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Proiectul presupune 
construirea unui complex 
polisportiv in Zalău  care să 
poată acoperi o arie cat mai 
largă de sporturi astfel încât 
acest obiectiv să devină o  
rampă de lansare pentru 
înalta performanță printre 
ramurile sportive nu foarte 
dezvoltate in zona. 
 
Acest proiect va cuprinde un 
stadion multifuncţional care să 
servească drept loc de 
antrenament şi competiţii pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL, Lucian Bode  
 

fotbal, dar şi pentru toate 
probele de atletism, karate, box, 
pentru toți cei care au ales sa 
practice sportul de performanța, 
un bazin de înot cu standarde 
olimpice pentru sporturile 
nautice, dar si spatii de cazare 
pentru sportivi. 
Dezvoltarea infrastructurii 
sportive in Municipiul Zalau prin 
demararea acestei constructii 
care are aprobată o hotărăre de 
Consiliu Local, precum si alte 
etape procedurale indeplinite, 
reprezintă o investiție in viitorul 
copiilor noștri si în sănătatea lor, 
și totodată  transformă Zalăul 
intr-un centru de excelență în 
sportul de performanță, dar și de 
masă. 
Sursa de finantare  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/15 /29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene  
Programul național de  
construcții de interes public sau 
social B – investiții noi  Cod 
obiectiv 1108  
 

30.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 

În cursul anului 2017 trebuie 
continuate/finalizate mai multe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – 
Subprogramul „Regenerarea 
urbană a municipiilor si orașelor” 
cu suma de 55.000 mii lei în 
vederea continuării/finalizării 
obiectivelor de investiţii în 
derulare la nivelul Judeţului 
Timiş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Pirtea Marilen-Gabriel - deputat 
Gorghiu Alina - senator 
Ardelean Ben-Oni - deputat 
Popescu Pavel - deputat 

obiective de investiţii demarate 
în cadrul Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală. 
Întârzierea finanţărilor sau 
programarea lor pentru anii 
următori ar produce serioase 
daune lucrărilor deja efectuate şi 
ar determina, suplimentar, 
costuri administrative de 
întreţinere a şantierelor. Mai 
mult, unele obiective au un grad 
de realizare de peste 70%, ceea 
ce ar permite finalizarea în 
cursul anului 2017. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 55.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
 

Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

31.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma 
24226 mii lei pentru “Infiinţare 

Se  aloca suma pentru pentru 
“Infiinţare sistem public de 
canalizare menajeră in satele 
Gura Calnaului, Focsanei, 
Bajasi si extindere reţea de 
canalizare in satul Vadu Pasii, 
comuna Vadu Pasii, jud Buzău- 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 28 
 

 
 

sistem public de canalizare 
menajeră in satele Gura 
Calnaului, Focsanei, Bajasi si 
extindere reţea de canalizare in 
satul Vadu Pasii, comuna Vadu 
Pasii, jud Buzău” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Cristinel 
Romanescu 

solicitarea a fost depusă la 
MDRAP in anul 2016 cu nr de 
inregistrare 89674/21/19/2016 
Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 24226 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

32.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
25000    mii lei pentru 
reabilitarea reţelei de străzi în 
comuna Vadu Pasii, jud Buzău. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Suma este necesară pentru 
pentru reabilitarea reţelei de 
străzi în comuna Vadu Pasii, jud 
Buzău. 
-solicitarea a fost depusă la 
MDRAP in anul 2016 cu nr de 
inregistrare 89675/21/19/2016 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 25000mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
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Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Cristinel 
Romanescu 

alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

33.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
100 mii pt reabilitarea, 
modernizarea si dotarea 
Caminului Cultural din Com. 
CATINA , Jud. Buzau; 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Suma este necesară pentru 
pentru reabilitarea,  
modernizarea si dotarea 
Căminului Cultural din com. 
CATINA , Jud. Buzău; 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 100 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
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Deputat PNL Cristinel 
Romanescu 
 

între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

34.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
1000 mii pt Retea publica de 
canalizare a apelor uzate 
menajere si statie de epurare, pt 
comuna  Puiesti, Jud. Buzau 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Cristinel 
Romanescu 
 

Suma este necesară pentru 
pentru Retea publica de 
canalizare a apelor uzate 
menajere si statie de epurare, pt 
comuna  Puiesti, Jud. Buzau 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 1000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

35.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 49.655 mii lei pentru  
realizarea sistemului de 
alimentare cu apa  si canalizare 
în oraşul Răcari, jud. 
Dâmboviţa.  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătățirea infrastructurii 
rurale și creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Stadiul documentației tehnico-
economice : SF/PT. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat 
PNL 
 
 
 
 

Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 49.655 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

36.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea cu 
suma 400 mii lei pentru   
modernizare rețea de iluminat 
public în orașul Răcari şi 
localitățile componente, jud. 
Dâmboviţa.   
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

În secolul al XXI-lea iluminatul 
public în oraşe nu numai că nu 
trebuie să lipsească, dar este 
necesară şi o modernizare a 
vechiului sistem. 
Stadiul documentației tehnico-
economice: în procedură de 
întocmire SF, DALI. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de  400 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
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Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat 
PNL 
 

 finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

37.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 21.311 mii lei pentru  
modernizarea drumurilor de 
interes  local în orașul Răcari şi 
localitățile componente, jud. 
Dâmboviţa. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat 
PNL 
 

Stadiul documentației tehnico-
economice (SF,DALI,PT, etc.): 
SF/PT/DALI/DTAC achiziție 
publică finalizată, contract de 
execuție, încheiat din 2013. 
Primăria Răcari nu dispune de 
resursele financiare necesare 
finanțării. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 21.311 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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38.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
Subprogramul Așezăminte 
culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului propus pentru anul 
2017 cu suma de 5.910 mii lei 
pentru  construire cămin cultural 
Colacu, orașul Răcari, jud. 
Dâmboviţa.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat 
PNL 

Stadiul documentației tehnico-
economice (SF,DALI,PT, etc.): 
în procedură de întocmire SF, 
DALI. 
Program  MDRAP – C.N.I. 2017 
Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătățirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 5.910  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

39.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 1.404  mii lei pentru  
realizarea obiectivului de 
investiții „Alimentare cu apă 
potabilă a comunei Moțăieni, 
satul Cucuteni,  județul 
Dâmboviţa”. 
 

Investiția a fost demarată la 
nivelul anului 2009, iar în anul 
2012 lucrările au fost sistate din 
lipsă de finanțare.  
La nivelul anului 2015 Primăria 
Moțăieni a încheiat cu MDRAP 
un contract de finanțare, dar 
suma nu asigură finanțarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat 
PNL 
 

integrală a obiectivului de 
investiții. 
Suma solicitată este necesară 
pentru ca Primăria Moțăieni să 
poată demara procedurile de 
achiziție privind încheierea unui 
nou contract de lucrări pentru 
restul de executat, în vederea 
finalizării. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 1.404  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

40.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
8.443 mii lei pentru  
modernizarea drumurilor de 
interes local în comuna Finta, 
jud. Dâmboviţa. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătățirea infrastructurii 
rurale și creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 8.443 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat 
PNL 
 
 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

41.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
2.250 mii lei pentru construirea 
unei grădinițe, comuna 
Văcăreni, jud. Tulcea. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 
 

Vechea grădiniță a fost 
demolată în anul 2012 din cauza 
stadiului avansat de degradare. 
Din anul 2010 activitatea se 
desfășoară în vestiarele sălii de 
sport. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 
2.250 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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42.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
900 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare și modernizare 
cabinet medical, comuna 
Văcăreni, jud. Tulcea. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

Este necesară reabilitarea și 
dotarea cabinetului medical în 
vederea asigurării unor condiții 
optime pentru pacienți și medic. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 900  mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

43.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
4.815 mii lei pentru modernizare 
drumuri, comuna Văcăreni, jud. 
Tulcea. 
 
Autori: 

Îmbunătățirea condițiilor de 
circulație și dezvoltarea 
serviciilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 4.815 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 
 

FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

44.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
5.287,5 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
“Extindere canalizare în 
localitatea Lunca, comuna 
Ceamurlia de Jos, județul 
Tulcea”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Suma solicitată este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.287,5  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 38 
 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

45.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.673  mii lei pentru efectuarea 
lucrărilor de execuție la 
obiectivul de investiții 
“Canalizare menajeră în sistem 
centralizat și stație dc tratare a 
apei uzate”, comuna I.C. 
Brătianu, jud. Tulcea. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 

Suma solicitată este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.673 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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46.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.124  mii lei pentru lucrări de 
reabilitare, consolidare și 
modernizare cămin cultural, 
comuna I.C. Brătianu, jud. 
Tulcea. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

La nivelul comunei există un 
spațiu destinat neamenajat. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.124 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

47.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.651,565 mii lei pentru lucrări 
rețele canalizare, rețele apă 
potabilă și branșamente 
aferente, oraș Babadag, jud. 
Tulcea. 
 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
efectuarea lucrărilor în vederea 
asigurării unor condiții decente 
pentru sănătatea locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
1.651,565 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

48.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.292,691 mii lei pentru 
efectuarea lucrărilor de asfaltare 
străzi, oraș Babadag, jud. 
Tulcea. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Suma este necesară pentru 
asfaltarea 
unui număr de 3 străzi. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
1.292,691 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

49.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.386,430 mii lei pentru 
efectuarea lucrărilor de asfaltare 
străzi, oraș Babadag, jud. 
Tulcea. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

Suma este necesară pentru 
asfaltarea 
unui număr de 6 străzi. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
1.386,430 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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50.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
10.621,564  mii lei pentru 
efectuarea lucrărilor amenajare 
trotuare, oraș Babadag, jud. 
Tulcea. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 

Este necesară refacerea 
trotuarelor existente și în 
contextul asfaltării străzilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
10.621,564 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

51.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Bugetul De Stat Grupa 51 Titlul 
Vi Transferuri Intre Unități Ale 
Administrației Publice 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.266, 122  mii lei pentru lucrări 
construire pod, oraș Babadag, 
jud. Tulcea. 
 
Autori: 

Este necesară construirea a 
două poduri care fac legătura 
între străzi peste pârâul Tabana.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
1.266,122 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 

PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

52.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
4.000 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor la proiectul “Construire 
grădinițe cu program normal, 
prelungit și creșă” PP 7, Cartier 
Moroasa, municipiul Reșița, 
județul Caraș- Severin. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Execuția lucrărilor a fost sistată 
în 2009. Finanțarea fost 
acordată de la bugetul de stat, 
prin Ministerul Educației. A fost 
realizată expertiza tehnică și 
este în curs de finalizare 
proiectul tehnic. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 
4.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Valeria-Diana 
Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion-Marcel Vela 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

53.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
5.500 mii lei pentru modernizare 
drum de acces și străzi în 
cartierul Poiana Golului, 
municipiul Reșița, județul Caraș-
Severin. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Valeria-Diana 
Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion-Marcel Vela  

Suma solicitată este necesară 
pentru modernizarea străzilor, 
deoarece în anul 2016 s-au 
finalizat lucrările de introducere 
a rețelelor de apă și canalizare, 
iar drumurile au rămas 
impracticabile. Studiul de 
fezabilitate este întocmit încă 
din anul 2014. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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54.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
2.500 mii lei pentru reabilitarea 
primului pod sudat din Europa – 
Pod peste râul Bârzava – Podul 
de Vamă – monument istoric, 
județul Caraș-Severin. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Valeria-Diana 
Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion-Marcel Vela 

Suma solicitată este necesară 
pentru reabilitarea obiectivului. 
Studiul de fezabilitate este 
întocmit încă din anul 2013. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

55.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
3.300 mii lei pentru 
modernizarea podului peste râul 
Bârzava, strada 
Cireșului/Rozelor, municipiul 
Reșița, județul Caraș-Severin 
 
Autori: 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea obiectivului. 
Podul face parte din proiectul 
“Modernizare străzi în zona 
orașului vechi”. Expertiza 
tehnică și proiectul tehnic au fost 
întocmite încă din anul 2014. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Valeria-Diana 
Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion-Marcel Vela  

Diminuarea cu suma de 3.300 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

56.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
2.454,537 mii lei pentru 
reabilitarea, restaurarea și 
conservarea Vilei Elisabeta , 
oraș Băile Herculane, județul 
Caraș-Severin. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Vila Elisabeta face parte din 
Centrul Imperial Istoric al celei 
mai vechi stațiuni balneare din 
țară. 
Inundațiile din 2005-2006 au 
dus la degradarea acestui 
obiectiv și a fost introdus în 
Programul național de 
intervenții. La nivelul anului 201 
lucrările au fost sistate. 
Se impune salvarea acestui 
monument istoric. Necesită 
expertiză și reproiectare. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 
2.454,537 mii lei a sumelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Valeria – Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 
 
 

prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

57.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
26.289,167 mii lei pentru 
construire “Aquaparc Therme 
Herculi”, oraș Băile Herculane, 
județul Caraș-Severin. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Valeria – Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 
 

Cea mai veche stațiune 
balneară din țară este și trebuie 
să rămână un simbol al 
turismului românesc. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
26.289,167   mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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58.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
135000 mii lei pentru Proiectare-
executie Pod peste râul Tisa – 
Sighetu Marmației, Județ 
Maramureș 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputati PNL  Cherecheş 
Viorica şi Romeo Nicoară 

La momentul depunerii 
amendamentului există un 
singur pod de lemn peste râul 
Tisa, cu o singură bandă. În 
județul Mararmureș, singurul 
punct de frontieră deschis cu 
Ucraina este în Municipiul 
Sighetu Marmației. Necesitatea 
acestei investiții ar conduce la 
deblocarea traficului auto în 
această zonă precum și la 
îmbunătățirea condițiilor de 
trecere a frontierei, dar și la 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale cetățenilor din municipiul 
Sighetu Marmației, precum si 
pentru dezvoltarea economica a 
acestei zone. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 135000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

59.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
202500mii lei pentru continuare 
executie Barajul Runcu  
 

Acest baraj reprezintă o 
investiție strategică nefinalizată, 
a carui menire a fost de a 
asigura accesul la apă potabilă 
pentru întreaga zonă a 
Maramureșului Istoric. Datorită 
faptului că această investiție nu 
a fost dusă la bun sfarsit, doar 
cheltuielile de întretinere în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputati PNL  Cherecheş 
Viorica şi Romeo Nicoară 
 

prezent ale lucrării se ridică la 
suma de 5 milioane RON anual.  
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 202500 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

60.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
100 mii lei pentru Consolidare 
maluri si amenajari hidrografice 
râul Tisa, jud Maramureş 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Siguranța cetățenilor, precum și 
protejarea proprietatii acestora 
trebuie sa fie o prioritate in 
dezvoltarea judetului 
Maramureș si a intregii Românii. 
Guvernul României are obligația 
de a continua investițiile pentru 
a contracara efectele produse 
de inundații, mai ales in zonele 
predispuse la astfel de 
evenimente.  
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 100  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputati PNL  Cherecheş 
Viorica şi Romeo Nicoară 
 

 ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

61.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
695 mii lei în vederea finalizării 
proiectului reţelei de canalizare 
menajeră, staţie de epurare 
comună în localităţile Acas si 
Mihaieni aparţinătoare com 
Acas, jud SM 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Se  aloca suma de 695  mii lei pt 
jud. Satu Mare – pt finalizarea 
investiţiei „Reţea de canalizare 
menajeră, staţie de epurare 
comună în localităţile Acas si 
Mihaieni aparţinătoare com 
Acas, jud SM”, investitie 
începută in anul 2012 cu 
Administraţia Fondului de 
Mediu. Suma este necesară pt 
evitarea rambursării sumelor 
incasate de la AFM si pt evitarea 
demarării procedurii de 
insolvenţă. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 695 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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Deputat PNL Romeo Nicoară  
62.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
194 mii lei pentru construirea 
„Centrului Rezidenţial pentru 
Vârstnici”Sf. Evanghelist Luca””, 
în localitatea Prilog, jud Satu 
Mare. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

Suma este necesară pentru 
construirea „Centrului 
Rezidenţial pentru Vârstnici”Sf. 
Evanghelist Luca””, în 
localitatea Prilog, jud Satu Mare. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 194 mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

63.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
1295 mii lei pentru infintarea 
unui centru de sănătate în 

Comuna Tarna Mare este 
printre puținele comune care nu 
au un dispensar medical. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 1295 mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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localitatea Tarna Mare, Comuna 
Tarna Mare, județul Satu Mare. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

64.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală- cu suma de  
31.000 mii lei, în vederea 
continuarării lucrărilor la 
campusurile şcolare din Tecuci 
şi Târgu Bujor (21.000 mii lei și 
10.000 mii) , Județul Galați  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Investitia este extrem de utila 
pentru îmbunătățirea calității 
rețelei școlare din zonă. 
 
 
Sursa de finantare:  
Diminuarea cu suma de 31.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Victor Paul Dobre, Deputat PNL 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

65.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală- cu suma de 
20.000 mii lei, pentru 
dezvoltarea zonei turistice 
Bratul Borcea- construirea 
Portului Turistic Calarasi. 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Raducu Filipescu, PNL 
 

Este o investitie extrem de 
importanta pentru judetul 
Calarasi, in conditiile in care 
potentialul turistic al judetului 
trebuie valorificat. 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 20.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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66.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
2.668 mii  lei pentru  realizarea 
proiectului “canalizare menajera 
si pluviala in cartierul Petru 
Rares – strazile N. Balcescu, I.L. 
Cragiale, A. Iancu, Fdt Crisan – 
Municipiul Roman” Judet Neamț 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

DN 2 este foarte intens circulat 
fiind legatura dintre sudul tarii si 
nordul Moldovei. De asemenea 
si intersectia in cauza este una 
foarte importanta atat in ceea ce 
priveste circulatia pe DN2 cat si 
cea din Municipiul Roman. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 2.668 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

67.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 

Reabilitarea fostului 
cinematograf Unirea și 
transformarea acestuia într-un 
centru cultural ar ajuta la 
dezvoltarea Municipiului 
Roman, dar ar deservi și celor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 
 

9.267 mii lei pentru  înființarea 
Centrului Cultural Unirea, în 
Municipiul Roman, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Mugur Cozmanciuc – PNL, 
Laurențiu Leoreanu - PNL,  
Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

28 de comune din aria 
administrativă a municipiului. 
Sursă de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 9.267 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

68.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
1.665 mii lei pentru confinațarea 
proiectului de renovare , 
modernizare și dotare a 
Caminului Cultural din Comuna 
Bicazu Ardelean, Județul 
Neamț. 
 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
cofinațarea proiectului de 
renovare, modernizare și dotare 
a Caminului Cultural din 
Comuna Bicazu Ardelean, 
Județul Neamț – FEADR 
submasura 7.6 ”Investiții cu 
protejarea patrimoniului 
cultural”. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 1.665 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
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Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

69.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
1.841 mii lei pentru 
modernizarea infrastructurii 
rutiere locale din Comuna 
Bicazu Ardelean, Județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Suma este necesară pentru 
cofinațarea proiectului de 
modernizarea infrastructurii 
locale din Comuna Bicazu 
Ardelean, Județul Neamț – 
FEDR submăsura ”Investiții în 
modernizarea infrastructurii de 
baza la scară mică”. 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 1.841 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
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Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

70.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma  de 
7.886,3 mii lei pentru extinderea 
retelei de alimentare cu apa si 
canalizare, Comuna Gheraesti, 
Județul Neamț. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea comfortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Gherăiești. 
Sursa finanțare: 
 Diminuarea cu suma de 7.886,3 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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71.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
2.304,4 mii lei pentru reabilitare , 
extindere și dotare școala 
Constantin Pantiru, comuna 
Grințieș, Județul Neamț. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea condițiilor pentru 
educarea copiilor din 
comunitatea locală Grințieș. 
Sursa finanțare: Diminuarea cu 
suma de 2.304,4  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

72.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
655,6 mii lei pentru extinderea 
clădirii Școalii cu clasele I-VIII 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea condițiilor pentru 
educarea copiilor din 
comunitatea din Ceahlăul. 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu 
suma de 655,6  mii lei a sumelor 
prevăzute la  Anexa nr.3/65/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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Grigore Ungureanu – comuna 
Ceahlăul, județul Neamț. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

73.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
343,6 mii lei pentru realizarea 
rețelei publice de apă uzată, 
comuna Tazlău, județul Neamț. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea comfortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Tazlau. 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu 
suma de 343,6  mii lei a sumelor 
prevăzute la  Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
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Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

74.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
690 mii lei pentru construirea 
rețelei de canalizare, stație de 
epurare și extinderea rețelei de 
alimentare cu apă în comuna 
Tămășeni, județul Neamț. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea comfortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Tamaseni.  
 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu 
suma de 690  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
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 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
  

între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

75.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
1.837 mii lei pentru 
modernizarea și extinderea 
Liceului Tehnologic Adjudeni, 
Judetul Neamt. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea condițiilor pentru 
educarea copiilor din 
comunitatea locală. 
 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu 
suma de 1.837  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

76.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea comfortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Dumbrava Roșie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Dezvoltare Locală – cu suma de 
900 mii lei pentru inființarea 
bazei sportive din satul 
Dumbrava Roșie, comuna 
Dumbrava Roșie, județul Neamț 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu 
suma de 900  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

77.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
900 mii lei pentru construirea 
unei piste de biciclete pe DN 15 
- stânga dreapta, , comuna 
Dumbrava Roșie, județul Neamț 
 
Autori: 

DN15 este un drum intens 
circulat, făcând legătura între 
două municipii reședință de 
județ: Piatra Neamț – Bacău. 
Pentru siguranța cetățenilor și 
evitarea accidentelor rutiere 
grave sunt necesare pistele 
pentru biciclete. 
 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu 
suma de 900  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
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Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 

MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

78.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene  
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
2.570, 05 mii lei pentru 
construirea unei grădinițe cu 
program prelungit, comuna 
Dridu, jud. Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 
 
  

Primăria Dridu nu dispune de 
resursele financiare necesare 
finanțării construirii acestui 
obiectiv imperios necesar 
comunității. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 2.570, 
05  mii lei a sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
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numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

79.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
344,77 mii lei pentru sistem 
centralizat de canalizare și 
extindere alimentare cu apă în 
comuna Sărățeni, jud. Ialomița. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea proiectului 
finanțat prin PNDL în baza 
contractului de finanțare nr. 
10492/09.06.2015.  
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 344,77  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

80.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 

Se suplimenteaza cu suma de 
3.570,40 mii lei pentru sistem 
canalizare și tratare  ape uzate 
în comuna Sărățeni, jud. 
Ialomița. 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea proiectului 
inclus în PNDL. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 
 
  
 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 3.570,40  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

81.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
3.589,41 mii lei pentru 
modernizarea rețelei de drumuri 
stradale de interes local în 
comuna Sărățeni, jud. Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea proiectului 
finanțat prin PNDL în baza 
contractului de finanțare nr. 
654/07.10.2016. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 3.589,41  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
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Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 
 
  
 
 

alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

82.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
395,17 mii lei pentru 
modernizare  DC 43 Tronson 
Strada Sudului în comuna 
Sărățeni, jud. Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 
 
  
 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea obiectivului de 
investiții. Valoarea totală a 
investiției este în sumă de 
408,414 mii lei. Diferența a fost 
alocată de la bugetul local. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 395,17  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
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între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

83.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
1.439,40 mii lei pentru asfaltare 
drumuri comunale în comuna 
Bărbulești, jud. Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
  
  

Suma solicitată este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 1.439,40  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

84.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 

Se suplimenteaza cu suma de 
8758,34 mii lei pentru realizarea 
obiectiului de investiții “Sistem 
de canalizare și tratare ape 
uzate menajere în comuna 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea obiectivului de 
investiții. Proiectul este în curs 
de execuție și a fost realizat în 
proporție de 50%. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Gheorghe Doja, județul 
Ialomița”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma 
de 8758,34 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

85.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
4733,514 mii lei pentru 
extindere sistem de canalizare 
și tratarea apei uzate menajere 
în comuna Gheorghe Doja, 
județul Ialomița. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Proiect depus la MDRAPFE. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
4733,514  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
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Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

86.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
939,279 mii lei pentru 
îmbunătățirea calității apei în 
comuna Gheorghe Doja, județul 
Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Proiect depus la MDRAPFE. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 939,279 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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87.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
5839,287 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor de 
inters local în comuna Gheoghe 
Doja, județul Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Proiect depus la MDRAPFE. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 5839,287 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

88.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Se suplimenteaza cu suma de 
549,456 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare rețea de iluminat 
public în comuna Gheorghe 
Doja, județul Ialomița. 
 
 
Autori: 

Proiect depus la MDRAPFE. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 549,456 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 71 
 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

89.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
16575,309 mii lei pentru rețele 
de canalizare și stație de 
epurare în comuna Grivița, 
județul Ialomița. 
 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Mărirea gradului de confort al 
populației și ridicarea nivelului 
de igienă prin crearea 
posibilității racordării a 
gospodăriilor la rețeaua de 
canalizare. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma 
de 16575,309 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

90.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
6593,366 mii lei pentru 
modernizarea rețelei de drumuri  
de interes local în comuna 
Grivița, jududețul Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Starea drumurilor este precara, 
drept urmare solicităm această 
sumă pentru repararea 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 6593,366 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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91.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se suplimenteaza cu suma de 
2449,781 mii lei pentru 
modernizare  DC 28 Smirna – 
Traian, comuna Grivița, județul 
Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru modernizarea drumului 
comunal. Se impune asfaltarea 
acestuia dat fiind faptul că în 
prezent este un drum pietruit, 
care devine impracticabil în 
perioada intemperiilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 2449,781 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

92.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
9.266,8 mii lei în vederea 
demarării obiectivului de 
investiţii „Centru cultural 

Proiect de investiţii de mare 
interes local, care poate fi 
susţinut în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 9.266,8 
mii lei a sumelor prevăzute la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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multifuncţional „Unirea” – 
Consolidare şi modernizare” 
situat în Localitatea Roman, 
Judeţul Neamţ.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Laurenţiu Leoreanu – Deputat 
PNL 
 

Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

93.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
3.000 mii lei pentru obiectivul de 
investiție: „ÎNFIINȚARE REȚEA 
DE ALIMENTARE CU GAZE 
NATURALE ÎN COMUNA 
MIHĂEȘTI, JUDEȚUL OLT”. 
Alocarea se realizează către 
Primăria comunei MIHĂEȘTI, 
județul OLT. 
 

Creșterea alarmantă a prețului 
la combustibilul solid impune 
susținerea unui program de 
investiții în domeniul realizării 
rețelelor de alimentare cu gaze 
naturale în localități în care 
există posibilități limitate de 
acces la sursele tradiționale de 
încălzire. În comuna Mihăești, 
de înființarea unei rețele proprii 
de gaze naturale ar beneficia, 
conform declarațiilor de intenție, 
un număr de 700 de gospodării. 
Există și oportunitatea acestei 
investiții, dată de distanța mică 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivului prin 
Programul national de 
dezvoltare locala. 
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Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Senator PNL Siminica MIREA 
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
 

față de cea mai apropiată stație 
de distribuție: 3.100 metri, în 
comuna Radomirești, Olt. 
Deschiderea investiției 
determină și atragerea de 
investitori în zonă, implicit 
crearea de locuri de muncă, atât 
de necesare în mediul rural. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
cu suma de 3000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

94.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
de 450 mii lei, pentru finalizarea 
obiectivului de investiție: 
„PUNTE PESTE OLTEȚ – 
COMUNA IANCU JIANU, 
JUDEȚUL OLT”. 
Alocarea se realizează către 
Primăria comunei IANCU 
JIANU, județul OLT. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Cea mai importantă problemă a 
căilor de comunicație terestră, în 
zona de Nord a județului Olt, în 
perimetrul de graniță cu unitatea 
administrativ teritorială Vâlcea, 
este dată de lipsa unui podeț de 
legătură peste Râul Olteț, în 
zona Iancu Jianu. Finalizarea 
acestei investiții, începută în 
urmă cu opt ani, ar permite 
susținerea unui trafic accesibil 
locuitorilor din zonă. Fără 
finanțare, există riscul 
deteriorării investițiilor realizate 
în etapa inițială, abandonate în 
prezent. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 450 mii lei a sumelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
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Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Senator PNL Siminica MIREA,  
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
 

prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale  
 

şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

95.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Finanțare pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
„Modernizare și asfaltare străzi 
în orașul Sărmașu și localitățile 
componente” cu suma de 
2.949.4 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere următoarele: 
-  proiectul îşi propune 
îmbunătăţirea mobilităţii 
populaţiei,bunurilor şi serviciilor 
în oraşul Sărmaşu ca urmare a 
reabilitării şi modernizării 
străzilor care fac legătura cu 
DJ.151. 
-faptul că în decurs de 2 ani s-a 
finanțat din bugetul local și dintr-
un contract de credit intern 
demararea acestei investiții, 
care s-a excutat în procent de 
71,83 %.  Pentru finalizarea 
lucrărilor începute  este 
necesară suma menționată. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 2.949.4 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

 

96.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Finanțare pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
„Modernizare și asfaltare străzi 
în municipiul Târnăveni și 
localitățile componente” cu 
suma de 12.890,3 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere următoarele: 
-proiectul îşi propune 
îmbunătăţirea mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor 
în municipiul Târnăveni ca 
urmare a reabilitării şi 
modernizării  a 24 de străzi: 
Narciselor, Infratirii, Digului, 
Plevnei, Progresului, 
Mesteacanului, Recoltei, 
Aviatiei, Bazinului, G. Cosbuc - 
extindere, Petru Maior, Codrului, 
Viticultorilor, Ciocarliei, 
Plugarilor, Lacramioarei, 
Marasesti, Paltinis, Timisului, 
Tractoristilor, Sticlarilor, 
Stelelor, Morii. 
-Proiectul poate duce la 
rezolvarea problemei 
infrastructurii pentru aproximativ 
84% din suprafata municipiului.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 12.890,3 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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97.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală  
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții,,Alimentare cu apa 
potabilă a cartierului Botorca cu 
străzile: Mediaşului, Velţului, 
Nouă, Apicultorului din 
municipiul Târnăveni” cu suma 
de 2.356, 3 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere : 
-proiectul îşi propune 
îmbunătăţirea calităţii vieții 
populaţiei din municipiul 
Târnăveni; 
-cartierul Botorca este format 
din 200 de gospodării, în zona 
periurbană a municipiului 
Târnăveni, iar populația nu are 
apă potabilă, alimentarea fiind 
făcută din fântâni cu apă care 
conține sulfiți; 
- există studiu de fezabilitate; 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 2.356, 3 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

98.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Finanțare pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
„Modernizare și asfaltare străzi 
în orașul Ungheni și localitățile 
componente” cu suma de : 
2.475, 6 mii lei . 
  
Autori: 

Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere următoarele: 
-proiectul îşi propune 
îmbunătăţirea mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor 
în municipiul Târnăveni ca 
urmare a reabilitării şi 
modernizării  a 5 străzi: strada 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Primariei (Stadionului), strada 
Tineretului, strada Garii, strada 
Cerghid 1 si Cerghid 2, orasul 
Ungheni, judetul Mures.  
-Valoare contract atribuit: 
4.312.105,76 lei. 
-Plati efectuate din proiect: 
1.815.634,53 lei . 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 2.475, 6 mii a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

99.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 
Alin 38 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se suplimenteaza cu suma de 
5.730,700 mii lei pentru 
realizarea următoarelor 
obiective de investiții: 
- îndiguire râu Cerna între podul 
de piatră și Izvorul Neptun2 și 
- reabilitarea podului de piatră și 
podului de fontă, oraș Băile 
Herculane, județul Caraș-
Severin. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Proiect depus la C.N.I. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
5.730,700 mii lei  a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Valeria – Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 
 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

100.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 
Alin 38 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se suplimenteaza cu suma de 
2.448 mii lei pentru construire 
pod peste râul Cerna, oraș Băile 
Herculane, județul Caraș-
Severin 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Valeria – Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL  

Descongestionarea traficului 
rutier în centrul istoric al stațiunii. 
Construcția podului se înscrie 
într-un proiect care cuprinde, 
totodată, modernizarea străzilor 
Mihai Eminescu, 1 Mai și Piața 
Hercules. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
2.448 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
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între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

101.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 
Alin 38 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
4.902,140 mii lei pentru 
reabilitare pod SNCFR, oraș 
Băile Herculane, județul Caraș-
Severin. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Valeria – Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 

Suma solicitată este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
4.902,140 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

102.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 
Alin 38 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Se suplimenteaza cu suma de 
3.471,067 mii lei pentru 
reabilitare și modernizare sediu 
nou primărie oraș Băile 
Herculane, județul Caraș-
Severin. 

Suma solicitată este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Valeria – Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 

Diminuarea cu suma de 
3.471,067 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

103.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
5.200 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului      „AMENAJARE 
ANSAMBLUL CÂMPIA 
LIBERTĂŢII ŞI IMPREJMUIRE”  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Având în vedere importanța 
sărbătoririi a 170 de ani de la 
Adunarea Naționalǎ de la 1848 
de pe Câmpia Libertǎtii Blaj și a 
Centenarului de la înfăptuirea 
Marii Uniri, realizarea acestui 
obiectiv trebuie sa fie  asumat şi 
prețuit de cǎtre toți românii. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Florin-Claudiu ROMAN  
Corneliu OLAR 
Claudiu-Vasile RĂCUCI 
Sorin-Ioan BUMB 
Alexandru PEREŞ 
Grupul parlamentar PNL 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
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domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

104.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru finanțarea obiectivului  
„Amenajare bază de tratament 
şi agrement Ocna Mureş”.  
 

În cadrul programelor de 
creștere a atractivității turistice și 
de agrement a teritoriilor urbane 
Județul Alba a stabilit inițierea și 
susținerea de proiecte pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Florin-Claudiu ROMAN  
Corneliu OLAR 
Claudiu-Vasile RĂCUCI 
Sorin-Ioan BUMB 
Alexandru PEREŞ 
Grupul parlamentar PNL 

modernizarea și dotarea 
salinelor terapeutice Ocnele 
Sarate respectiv modernizarea 
si dotarea statiunii balneare 
Ocna Mureș. Având în vedere 
calitatea deosebită a apelor care 
se află pe locul vechii saline, 
construirea acestui complex ar 
contribui la dezvoltarea și 
revigorarea economică a  zonei 
Ocna Mureș prin dezvoltarea pe 
orizontala a tuturor ramurilor 
economice conexe cu turismul 
de tratament precum și la 
revenirea la  statutul pe care 
orașul l-a avut în trecut acela de 
stațiune balneo- climaterică. 
Conform centralizatorului de 
lucrări pentru obiectivul 
menționat mai sus valoarea fără 
TVA este de 27.976,84 mii lei. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene -  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 
 

etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
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aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
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solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

105.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
8.500 mii lei în vederea 
demarării proiectului de investiţii 
„Reconfigurarea şi reabilitarea 
Teatrelor de vară din Eforie Nord 
si Eforie Sud” şi amenajarea 
terenurilor aferente acestora din 
parcurile adiacente, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Huţucă Bogdan-Iulian – Deputat 
PNL 

Cele două obiecte investiţionale, 
sunt obiective turistice de 
utilitate publică, ce se află într-o 
stare de degradare necesitând 
lucrări de intervenții în ceea ce 
privește consolidarea struturii de 
rezistenta si extinderea 
functiunilor existente respectiv a 
functionarii lor. Prin proiectul de 
investitie propus aceste 
obiective turistice vor fi puse in 
valoare, cea ce va determina o 
crestere a numarului de 
vizitatori/turisti in statiune si 
implicit va contribui la 
dezvoltarea economica in 
statiunile Eforie Sud si Eforie 
Nord si pentru cetatenii 
acestora. 
Accesul la activităţile culturale 
organizate, finanţate sau 
găzduite de Primăria Oraşului 
Eforie, fără discriminare, 
principalul obiectiv al 
evenimentelor fiind promovarea 
valorilor şi a identităţii culturale, 
indiferent de criterii etnice, 
religie, sex, vârstă. Primaria 
Oraşului Eforie va lansa invitaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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Aurel-Robert Boroianu – 
Deputat PNL   
Vergil Chiţac – Senator PNL 

către grupuri cultural-artistice 
aparţinând minorităţilor etnice în 
vederea organizării comune de 
evenimente care să încurajeze 
şi să promoveze dialogul 
intercultural şi implicit 
patrimoniul cultural, istoric. 
Prin introducerea în circuitul 
cultural a unui spatiu modern 
care dispune de dotari tehnice la 
standarde europene, destinat 
exclusiv evenimentelor culturale 
şi artistice.  
Noul spaţiu cultural creat va 
contribui la îmbunătăţirea 
gradului de cunoastere şi 
difuzare a culturii române si a 
minorităţilor naţionale, 
dezvoltand dialogul intercultural 
Proiectul propus finanţării 
contribuie la reducerea 
disparităţilor economice şi 
sociale, prin crearea de noi 
locuri de muncă, accesul liber şi 
neîngrădit al publicului larg la 
cultura, manifestări cultural-
artistice, prin promovarea 
artiştilor şi a tinerelor talente, 
prin consolidarea identităţii 
culturale în scopul valorificării 
optime a potenţialului turistic al 
staţiunii Eforie 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 8.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE  
 

106.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
4.624 mii lei în vederea finanţării 
investiţiei „Modernizare străzi în 
oraşul Techirghiol”, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Huţucă Bogdan-Iulian – Deputat 
PNL 
Aurel-Robert Boroianu – 
Deputat PNL   
Vergil Chiţac – Senator PNL 

Necesitatea realizării acestei 
investiţii este determinată de 
statutul de staţiune balneo-
climaterică, de numărul mare de 
turişti şi de faptul că multe dintre 
străzi încă nu posedă covor 
asfaltic. Realizarea investiţiei ar 
determina un stimul pentru 
investiţiile private din domeniul 
turismului, în special pentru 
pensiuni. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 4.624 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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107.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
800 mii lei în vederea începerii 
lucrărilor la obiectivul de 
investiţii „Reabilitare drum şi 
parcări străzile: I.L. Caragiale, 
Aleea Centralei, Aleea 
Centralei, Aleea Trandafirilor” 
Oraş Haţeg, Judeţul Hunedoara 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Hărău Carmen-Eleonora – 
Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 
 

Proiect de investiţii de mare 
interes local, care poate fi 
susţinut în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 800 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

108.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 19.369 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului  
„Reabilitare și refuncționalizare 
Muzeul Național al Unirii și Sala 

Muzeului Național al Unirii Alba 
Iulia face parte din patrimoniul 
național înscris în Lista 
Monumetelor Istorice. 
Aniversarea Zilei Naţionale a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Unirii Alba Iulia - MUZEUL 
NAŢIONAL AL UNIRII”. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Florin-Claudiu ROMAN  
Corneliu OLAR 
Claudiu-Vasile RĂCUCI 
Sorin-Ioan BUMB 
Alexandru PEREŞ 
Grupul parlamentar PNL 

României este un moment de 
excepţie în afirmarea identităţii 
și tradiţiilor naţionale, cu atat mai 
mult cu cat in anul 2018 se 
sărbătoresc 100 ani de la Marea 
Unire. Având în vedere că 
Marea Unire reprezintă apogeul 
unei istorii milenare, Centenarul 
acestui eveniment trebuie să 
aducă o conștientizare a 
eforturilor, sacrificiilor și 
talentului pus la temelia 
construcției naționale de către 
cetățeni români, Muzeul 
National al Unirii si Sala Unirii 
Alba Iulia, făcând parte din 
același circuit muzeal, care va fi 
polul central al manifestărilor 
organizate în anul 2018 pentru 
sărbătorirea Centenarului Marii 
Uniri. Menționăm că pentru 
finanțarea obiectivului 
„Reabilitare și refuncționalizare 
Muzeul Național al Unirii și Sala 
Unirii Alba Iulia- SALA UNIRII”, 
Județul Alba a încheiat în anul 
2016 Contractul de finanțare 
nr.438/30.08.2016/ 
15859/12.09.2016 pentru 
Programul național de 
dezvoltare locală, Subprogramul 
Infrastructură la nivel județean 
în sumă totală de 9.965.000 lei. 
Sursa de finanţare:  

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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Diminuarea cu suma de 19.369 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
 

109.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
5.886 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiţii 
„Amenajare tramă stradală în 
Cartierul Tineretului, Oraşul 
Ovidiu, Judeţul Constanţa. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Huţucă Bogdan-Iulian – Deputat 
PNL 
Aurel-Robert Boroianu – 
Deputat PNL   
Vergil Chiţac – Senator PNL 

Amplasarea cartierului in 
vecinatatea municipiului 
Constanta a determinat 
cresterea numarului de 
obiective economice, sociale, 
edilitare si a numarului de 
locuitori. Desfasurarea normala 
a activitatii acestor obiective 
este conditionata si de 
demararea urgenta a lucrărilor 
de reabilitare a tramei stradale.  
Realizarea acestui obiectiv va 
asigura dezvoltarea si 
modernizarea spatiului urban, 
ameliorarea conditiilor de viata a 
locuitorilor si atragerea de noi 
investitori. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 5.886 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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110.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Reabilitare, 
modernizare, dotare și extindere 
Casa de Cultură oraș Sărmașu, 
județul Mureș”cu suma de 
2.713,4 mii lei. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că Primăria 
orașului Sărmașu a depus în 
anul 2008 pentru sesiunea din 
anul 2009 Studiul de fezabilitate 
pentru proiectul menționat, 
acesta fiind aprobat printre cele 
88 de obiective de investiții. 
Urmare a acestei selecţii s-a 
solicitat completarea dosarului 
cu expertiza energetică şi de 
rezistenţă a imobilului. În anul 
2010 am depus la C.N.I – S.A. 
sub nr. 9559/15.09.2010 Studiul 
de fezabilitate reactualizat 
conform cerinţelor şi temei de 
proiectare, acesta fiind declarat 
eligibil,fiind încadrat în lista 
sinteză a obiectivelor din 
programul național. În anul 2015 
am depus la dosar reactualizate 
expertizele care erau expirate 
(energetică și de rezistență). În 
anul 2016 am reactualizat 
documentația (Studiul de 
fezabilitate) conform cerințelor 
din adresa nr. 
12.283/19.08.2016 a C.N.I. – 
Compania Națională de Investiții 
București. 
 Conform devizului general 
aprobat sursa de finanțare este: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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-  2.162,271 lei bugetul de 
stat 
-  551.180 lei bugetul local 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 2.713,4 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finantelor 
Publice - Actiuni Generale 

111.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
6.504,166 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de 
investiții “Îmbunătățirea rețelei 
de drumuri de interes local în 
comuna Sfântu Gheorghe, jud. 
Ialomița”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea proiectului 
finanțat prin PNDL. În anul 2016 
nu a fost alocată nicio sumă. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma 
de 6504,166  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 95 
 

112.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
3.600 mii lei pentru execuție 
lucrări modernizare străzi,  
comuna Coșereni, jud. Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Este necesară asfaltarea unui 
număr de 8 străzi, respectiv 
3894 ml, care fac legătura între 
piața agroalimentară și secția de 
poliție. Totodată, străzile ce 
urmează a fi asfaltate sunt o 
variantă ocolitoare a DN 2A. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.600 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

113.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Se suplimenteaza cu suma de 
11.069, 3 mii lei pentru execuție 
lucrări modernizare drumuri de 
interes local în comuna 
Ciochina, jud. Ialomița. 
 
 
Autori: 

Proiectul se află în faza de 
proiectare – studiu de 
fezabilitate. Este vorba de 
11,594 km și beneficiază de 
cofinanțare de la bugetul local în 
sumă de 441,67 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Diminuarea cu suma de 11.069, 
3 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

114.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
11.104 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
“Modernizare străzi în comuna 
Roșiori,  jud. Ialomița.” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiții. Este vorba de o 
lungime de 12 km și beneficiază 
de cofinanțare de la bugetul 
local în valoare de 324,924 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 11.104  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Tinel Gheorghe, deputat PNL ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

115.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
7.704 mii lei pentru modernizare 
drumuri de interes local , 
comuna Andrășești, jud. 
Ialomița. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL  

Suma solicitată este necesară 
pentru execuția lucrărilor de 
modernizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
7.704  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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116.  Anexa nr.  3 / 15  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
Subprogramul Așezăminte 
culturale 

Se suplimenteaza cu suma de 
125 mii lei pentru reabilitare și 
modernizare cămin cultural,  
comuna Andrășești, jud. 
Ialomița. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Primăria comunei Andrășești nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar. 
  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 125  mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

117.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.705,217 mii lei pentru 
înființarea unui centru cultural, 
oraș Băile Herculane, județul 
Caraș-Severin. 
 
Autori: 

Suma solicitată este necesară 
pentru reabilitarea fostului 
cinematograf și extinderea 
acestuia cu un corp de clădire 
P+1. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 1.705,217   mii lei a sumelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 99 
 

Subprogramul Așezăminte 
culturale 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Valeria – Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 

prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

118.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
2.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
“Modernizarea rețelei de  
drumuri de interes local în 
comuna Miloșești cu satele 
componente,  jud. Ialomița.” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Suma solicitată este necesară 
pentru demararea lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.000  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

119.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
5.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții “Sistem 
canalizare ape menajere și 
stație epurare în comuna 
Miloșești, jud. Ialomița.” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru demararea lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.000  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

120.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 
461,8 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
“Construire canalizare menajeră 
cu stație de epurare în comuna 
Vlădeni, jud. Ialomița”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea obiectivului de 
investiții. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 461,8 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

121.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Se suplimenteaza cu suma de 
5.596  mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
“Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local în 
comuna Dridu, jud. Ialomița”. 
 
Autori: 

Se impune asfaltarea a 7 km 
drumuri comunale. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.596 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

122.  Anexa nr.  3 / 15  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 

Se suplimenteaza cu suma de 
387  mii lei pentru construirea 
unei baze sportive 
multifuncționale model tip I – 
stadion comunal în comuna 
Dridu, jud. Ialomița. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Necesitatea construirii unui 
obiectiv care să deservească 
comunitatea în vederea 
organizării unor spectacole si 
întreceri sportive. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 387 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

123.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 Capitolul 
7001 Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Articolul 02 Transferuri de 
capital 

Se suplimentează cu 10000 mii 
lei- pentru demararea lucrărilor 
la obiectivul de 
investiții ”Consolidare si 
reamenajare Spitalul  Clinic 
Județean de Urgență  Brașov - 
Corp B)" prin Compania 
Națională de Investiții. 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
deputat PNL Mara Mareș (PNL) 
 

Motivare: Suma este destinată 
demarării lucrărilor la obiectivul 
de investiții ”Consolidare si 
reamenajare Spitalul  Clinic 
Județean de Urgență  Brașov - 
Corp B)" prin Compania 
Națională de Investiții. Lucrarea 
este deja contractată de către 
Consiliul Județean Brașov și 
prin preluarea de către CNI s-ar 
asigura resursele financiare 
necesare finalizării acesteia. 
Spitalul Județean de Urgență 
Brașov are nevoie de mai multe 
lucrări de modernizare a 
clădirilor în care funcționează, 
iar cele de la Corpul B sunt 
prioritare pentru a asigura 
condiții decente cadrelor 
medicale și pacienților.  
 
Sursa de finanţare: Diminuare 
cu suma de 10000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

124.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 
Anexa 3/15/01  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Cap.5001, Grupa 70 – Cheltuieli 
de capital/Active nefinanciare. 

Se propune alocarea sumei de 
23.000 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidarea şi restaurarea 
Teatrului M.Eminescu din 
municipiul Botoşani”, judeţul 
Botoşani 
 
Includerea în lista obiectivelor 
de investiţii ce se vor realiza prin 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – Ordonanţa 
de Urgenţă nr.28/10.04.2013 
pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Achiţei Vasile Cristian 
Senator Şoptică Costel 

Continuarea lucrărilor de 
consolidare, reabilitare şi 
restaurare a Teatrului 
M.Eminescu Botoșani este 
necesară având la bază 
concluziile expertizei tehnice 
actualizate în 2016, clădirea 
fiind de importanță majoră 
pentru municipiu, inaugurată în 
1914 (clădire inclusă pe lista 
monumentelor). Orice întârziere 
în execuția consolidării 
periclitează structura în 
ansamblul său, așa cum se 
găsește azi, în ipoteza 
exploatării conform funcțiunii 
sale curente, cât și în caz de 
seism, știut fiind că un teatru 
este o aglomerare de oameni, 
iar neabordarea cu maximă 
responsabilitate a acestei 
intervenții, dovedită ca fiind 
absolut necesară, prezintă un 
risc major pentru viață, punând 
în pericol siguranța oamenilor în 
folosul cărora acest edificiu 
există și, în același timp, 
constituind un atentat asupra 
patrimoniului istoric și cultural 
național. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
 

125.  Anexa 3/15/29 
Cap. I/51 
Fonduri alocate prin Programul 
privind Construcții de Locuințe 
pentru Tineri, destinate 
închirierii, către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fonduri 
Europene, Direcția Strategică 
de dezvoltare regională 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 a sumei prevăzute în 
Anexa 3/15/29, Cap. I/51 cu 
suma de 19.600 mii lei pentru 
finanţarea construcției 
locuințelor pentru tineri in Mun. 
Mediaș 
Judeţul SIBIU 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
construcția de locuințe pentru 
tineri în vederea închirierii. 
În vederea rezolvării  problemei 
locuirii segmentului de  
populație constituit de tinerii 
aflați la începutul carierei 
profesionale, a căror surse de 
venit nu le permit achiziționarea 
unei locuințe în proprietate sau 
închirierea unei locuințe în 
condițiile pieței, se derulează 
prin Agenția Națională pentru 
Locuințe, Programul 
guvernamental pentru 
construcția de locuințe destinate 
închirierii tinerilor . 
În acest sens, Municipiul Mediaș  
a solicitat Agenției Naționale 
pentru Locuințe, menținerea în 
Programul guvernamental,  cu 
amplasamentul situat pe 
str.Gh.Lazar fn, în vederea 
construirii unui cartier cu  8 
blocuri de unitati locative . 
Având în vedere numărul mare 
de cereri pentru locuințe pentru 
tineri în vederea închirierii, la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Primăria Municipiului Mediaș 
fiind înregistrate un număr de 
825 de cereri, considerăm 
necesară și oportună  finanțarea 
acestei investiții. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 19.600 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE  
 

126.  Anexa nr. 3 / 15 / 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice Si Fonduri 
Europene 
Obiectiv 12 
Fisaobiectivului/Proiectului/Cate
goriei De Investitii Program 
Constructii Locuinte Pentru 
Tineri Destinate Inchirierii-A 
 
 

Alocarea din bugetul propus 
pentru anul 2017 a sumei de 
4.000 mii lei pentru  Municipiul 
Arad în ceea ce privește 
constructia de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirierii, prin 
intermediul Agentiei Nationale 
pentru Locuinte, conform 
prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind ı̂nființarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și 
Normele metodologice de 
punere ı̂n aplicare a prevederilor 
Legii nr. 152/1998 privind 
ı̂nfiinţarea ANL, aprobate prin 
HG nr. 962/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare și 
Programul privind constructia de 
locuinte de serviciu, prin 
intermediul Agentiei Nationale 

Municipul Arad primește 
frecvent solicitări care privesc 
construirea de locuinte cu chirie, 
destinate tinerilor cãrora sursele 
de venit nu le permit 
achizitionarea unei locuinte în 
proprietate sau închirierea unei 
locuinte în conditiile pietei si 
asigurarea stabilitãtii tinerilor 
specialisti, prin crearea unor 
conditii de locuit convenabile. 
Construirea de locuințe este 
necesară oferii unui cadru 
adecvat și ca locuinţe de 
serviciu destinate funcţionarilor 
publici, precum şi angajaţilor din 
sistemul de sănătate, dar  și  din 
învățământ.   
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3 / 15 /29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice Si Fond 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

pentru Locuinte, conform 
prevederilor HG nr. 719/2016 
pentru aprobarea Programului 
"Construcţia de locuinţe de 
serviciu" destinate funcţionarilor 
publici, precum şi angajaţilor din 
sistemul de sănătate și 
învățământ.   
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Arad 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea 
PNL Arad  
Cristina Ioan - Senator PNL - 
Arad 
 

Obiectiv 12 
Fisaobiectivului/Proiectului/Cate
goriei De Investitii Program 
Constructii Locuinte Pentru 
Tineri Destinate Inchirierii-A 

127.  Anexa nr. 3 / 15 / 02 
Cap 5001, grupa 58 
Ministerul Dezvoltarii Regionale,  
Administratiei Publice Si 
Fondurilor Europene, 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
675.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului Regional 
de Urgenţă Cluj în comuna 
Floreşti, Judeţul Cluj 
 
Autori: 

Spitalul Regional Clinic de 
Urgenţă 
este un element cheie in 
strategia Consiliului Judeţean 
Cluj, care are în vedere 
transformarea judeţului intr-un 
punct de referinţă în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
există bază legală pentru 
diminuarea fondurilor alocate 
proiectelor cu finanțare din 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Titlul X  
Proiecte Cu Finantare Din  
Fonduri Externe 
Nerambursabile  
Aferente Cadrului Financiar 
2014 - 2020 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputaţi PNL:  Florin Vasile 
Stamatian, Nechita Adrian Oros, 
Sorin Moldovan, senator PNL 
Marius Nicoară 

sănătăţii pentru  această parte a 
ţării, având o capacitate ridicată 
de reacţie în caz de urgenţă, 
fiind în acest moment cel mai 
avansat dintre proiectele 
Spitalelor Regionale de 
Urgenţă. 
 
Sursa de finantare: 
redistribuirea sumelor prevăzute 
la  Anexa nr. 3 / 15 / 02, Cap 
5001, grupa 58, TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN  
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE  
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

fonduri externe nerabursabile 
aferente cadrului financiar 2014-
2020 
 
 

128.  Anexa nr. 3 / 15 / 02 
Cap 5001, grupa 58 
 
Ministerul Dezvoltarii Regionale,  
Administratiei Publice Si 
Fondurilor Europene, 
 
Titlul X Proiecte Cu Finantare 
Din  
Fonduri Externe 
Nerambursabile  
Aferente Cadrului Financiar 
2014- 
2020 
 

Se propune alocarea sumei de 
675.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului Regional 
de Urgenţă Craiova, Judeţul Dolj 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Această unitate medicală este 
esenţială, pentru municipiul 
Craiova ci şi pentru regiune. Nu 
doar social, spitalul fiind menit 
să asigure cetăţenilor din 
această regiune servicii 
medicale de 
calitate, comparabile cu cele 
oferite de către furnizorii de 
servicii medicale din statele 
membre ale Uniunii 
Europene,  dar şi din punct de 
vedere economic, fiind 
o investiţie publică mare, 
al locurilor de muncă care se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
există bază legală pentru 
diminuarea fondurilor alocate 
proiectelor cu finanțare din 
fonduri externe nerabursabile 
aferente cadrului financiar 2014-
2020 
 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputaţi PNL:  Ionuţ Stroe, 
Giugea Nicolae,  
Senator PNL Mario Oprea 

creează şi nu în ultimul rând al 
beneficiilor în educatie, fiind 
vorba despre un spital regional 
universitar, în oraşul nostru cu o 
bună tradiţie în medicină. 
Sursa de finantare: 
redistribuirea sumelor prevăzute 
la  Anexa nr. 3 / 15 / 02, Cap 
5001, grupa 58, TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN  
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE  
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

129.  Anexa nr. 3 / 15 / 02 
Cap 5001, grupa 58 
Ministerul Dezvoltarii Regionale,  
Administratiei Publice Si 
Fondurilor Europene, 
 
Titlul X Proiecte Cu Finantare 
Din  
Fonduri Externe 
Nerambursabile  
Aferente Cadrului Financiar 
2014- 
2020 
 

Se propune alocarea sumei de 
700.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului Regional 
de Urgenţă Timişoara. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat PNL:  Pavel Popescu 

Este obligatorie construirea unui 
spital regional de urgenţă la 
Timişoara, care să acopere 
necesităţile judeţelor din vestul 
României.  Menţionăm că exista 
documentaţie întocmită şi 
teren disponibil cu toate 
facilităţile pentru construirea 
acestui spital.  
 
Sursa de finantare:  
Redistribuirea sumelor 
prevăzute la  Anexa nr. 3 / 15 / 
02, Cap 5001, grupa 58, TITLUL 
X PROIECTE CU FINANTARE 
DIN  
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
există bază legală pentru 
diminuarea fondurilor alocate 
proiectelor cu finanțare din 
fonduri externe nerabursabile 
aferente cadrului financiar 2014-
2020 
 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

130.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administrației Publice  
 

Se suplimenteaza bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale cu 6.742,855 mii lei în 
vederea modernizării  rețelei de 
drumuri de interes local, în 
comuna Repedea, jud. 
Maramureș  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Petrețchi Nicolae Miroslav, 
GPMN 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului privind 
modernizărea rețelei de drumuri 
din com. Repedea, având în 
vedere   faptul că pe Valea 
Ruscovei, trăiesc peste 20.000 
de oameni, iar drumul care îi ține 
conectați de restul țării, nu a fost 
reabilitat de ani buni, fiind unul 
dintre cele mai proaste drumuri 
din țară. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

131.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administrației Publice  
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
2.415,00 mii lei în vederea 
reabilitării liceului tehnologic 
Repedea, corpul A,B și C, loc. 
Repedea, jud. Maramureș  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Petrețchi Nicolae Miroslav, 
GPMN 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului privind 
reabilitarea liceului Tehnologic 
Repedea, având în vedere 
faptul că este singurul liceu din 
localitate, în care studiază 680 
elevi, iar situația financiară 
pregară a familiilor din care 
provin, face imposibilă 
deplasarea elevilor la cel mai 
apropiat liceu (aflat la peste 40 
km). 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

132.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administrației Publice  
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
682,50 mii lei, în vederea 
reabilitării și modernizării Școlii 
Gimnaziale nr.2, loc. Repedea, 
jud. Maramureș  

Se solicită admiterea 
amendamentului privind 
reabilitarea și modernizarea 
Școlii Gimnaziale nr.2, având în 
vedere faptul că aici studiază 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Petrețchi Nicolae Miroslav, 
GPMN 
 

peste 160 de elevi, care provin 
din familii defavorizate. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  
 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

133.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administrației Publice  
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
5.033,512 mii lei, în vederea 
reabilitării drumului secundar în 
comuna Rona de Sus, județul 
Maramureș. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Se solicită admiterea 
amendamentului privind 
reabilitarea drumului secundar 
în comuna Rona de Sus, jud. 
Maramureș, având în vedere 
faptul că este drumul care leagă 
satul Coștiu (com. Rona de Sus) 
de com. Rona de Sus, fiind unul 
dintre cele mai importante 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Petrețchi Nicolae Miroslav, 
GPMN 
 

proiecte pentru dezvoltare 
locală. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

134.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administrației Publice  
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
300,00 mii lei, în vederea 
reabilitării liceului ucrainean 
Taras Sevcenko din Sighetu 
Marmației, județul Maramureș. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Se solicit admiterea 
amendamentului privind 
reabilitarea liceului ucrainean 
Taras Sevcenko, având în 
vedere că este singurul liceu 
ucrainean din Româna, în care 
studiaza 172 de elevi de etnie 
ucraineană, starea acestuia fiind 
una precară, clădirea aflându-se 
de multi ani într-un stadiu de 
avansat de degradare. Liceul va 
sărbătorii în septembrie a.c., 20 
de ani de la înființare, fiind un 
punct important pentru 
menținerea relațiilor bilaterale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Petrețchi Nicolae Miroslav, 
GPMN 
 

dintre România și Ucraina. La 
înființarea acestuia, au fost 
prezenți Președinții României și 
Ucrainei, reprezentanți ai 
Guvernelor celor două state. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  
 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

135.  Anexa nr.3/15 
MinisteruluiDezvoltării 
Regionale, 
AdministrațieiPubliceșiFondurilo
rEuropene 

Se propune la Anexa nr.3/15/27  
“Fișa Programului”, programul 
bugetar cod 1324 
“Programulnațional de 
construcții de interes public sau 
social” suplimentarea cu suma 
de 14.000 mii lei în anul 2017 
pentru realizareaobiectivului de 
investiții “Sediu Primărie Galați”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Motivaţia amendamentului: 
Este imperios necesar ca noul 
sediu al primariei sa devina 
functional in anul 2017. 
Finantarea din bugetul local este 
insuficienta, fiind principalul 
motiv pentru care a fost depasit 
termenul de executie al lucrarii  
i.e. decembrie 2016. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 14.000 
mii lei în anul 2017 de la Anexa 
nr.3/15/27 “Fișa Programului”, 
programul bugetar cod 
526“ProgramulprivindAcordarea
primelor de stat 
conform O.U.G. nr.99/2006 
privindinstitutiilede credit 
siadecvareacapitalului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Cătălin Cristache, 
Grupul parlamentar PMP 
 

  

136.  Anexa nr.3/15 
MinisteruluiDezvoltării 
Regionale, 
AdministrațieiPubliceșiFondurilo
rEuropene 

Se propune la Anexa 
nr.3/15/27“Fișa Programului”, 
programul bugetar cod 50 
“Construcția de locuintesociale 
conform Legiinr. 114/1996” 
suplimentarea cu suma de 
7.800 mii leiîn anul 2017 pentru 
realizareaobiectivului de 
investiții „Cartier locuințe sociale 
Galați”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Cătălin Cristache, 
Grupul parlamentar PMP 

Cartierul de locuinte este 
construit in proportie de 90% din 
anul 2014. Modificarile de 
legislatie ce au urmat 
evenimentelor din clubul 
„Colectiv” privind normele de 
securitate ale constructiilor civile 
au facut ca ansamblul de 
locuinte sa nu poata primi avizul 
de functionare, fiind necesare 
lucrari suplimentare ce nu au 
fost prinse in bugetul initial al 
lucrarii. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 7.800 
mii lei în anul 2017 de la Anexa 
nr.3/15/27 “Fișa Programului”, 
programul bugetar cod 51 
“Construirea unor locuinte cu 
chirie destinate tinerilor”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

137.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 
56000 mii lei pentru  finanţarea 
unor lucrări de construire a 
bazinului de înot olimpic de pe 
bulevardul Iosif Bulbuca, 

La primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş s-au 
primit cereri pentru finanţarea 
unor lucrări de construcţie a unui 
bazin de înot olimpic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6 .POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X.Programul național de 
construcții de interes public 
sau social derulat în baza OG 
nr. 25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investitți "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări 
prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, anexa introdusă 
prin Ordonanta 16/2014 
c) Subprogramul bazine de înot 
 
 

municipiul Timişoara, județul 
Timiș. 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
primăria municipiului nu dispune 
de resurse financiare suficiente 
pentru o asemenea construcţie. 
Sursa de finanţare:  
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017.  

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

138.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Se propune alocarea sumei de 
20250 mii lei pentru construcţia 
sălii polivalente cu 14.000 de 
locuri din municipiul Timişoara, 
județul Timiș. 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

 Primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş, nu 
dispune de fondurile necesare 
pentru construcţia  unei săli 
polivalente cu o capacitate de 
14000 de locuri. 
Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
construcţia acestei săli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public 
sau social derulat în baza OG 
nr.     25/2001 privind 
înființarea Companiei 
Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă 
prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Cornel  Mircea 
Sămărtinean,deputat PMP 
 
 
 

polivalente cu capacitate mare 
de locuri, în scopul garantării 
accesului la facilitătile moderne 
de practicare a sporturilor, în 
conformitate cu 
normele și standardele 
europene. 
Sursa de finanţare: 
 - din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

139.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Se propune alocarea sumei  de 
382500 mii lei pentru 
reabilitarea termică a clădirilor 
din municipiul Timişoara, judeţul 
Timiş. 
 
Autori: 

La primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş s-au 
primit cereri pentru reabilitarea 
termică a clădirilor. Se solicită 
admiterea amendamentului 
pentru că primăria nu dispune 
de resurse financiare suficiente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Subcapitolul PERFORMANȚA 
ENERGETICĂ 
XIII. Programul național 
privind creșterea 
performanței energetice la 
blocurile de locuințe, derulat 
conform OUG nr. 18/2009 
privind cresterea 
performanței energetice a 
blocurilor de locuințe. 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
  

pentru executarea lucrărilor de 
intervenție privind reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit. 
Sursa de finanțare: - din 
bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

140.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Se propune alocarea sumei de 
5090,528  mii lei pentru 
implementarea proiectului 
modernizarea infrastructurii 
rutiere în comuna Orțișoara, 
județul Timiș 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Condițiile în care se desfășoară 
transportul rutier în comună nu 
corespund cerințelor actuale, 
având implicații negative directe 
asupra siguranței circulației. 
Prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere se creează în zonă 
premizele unor noi opotunități 
pentru agenți economici, 
societăți comerciale, pentru 
colectivitățile regionale și locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Subprogramul c) "Infrastructura 
la nivel județean"  
 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 

Sursa de finanțare: - din 
bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017.  
 

ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

141.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public 

Se propune alocarea sumei de 
10978 mii lei pentru construcția 
unui nou ambulatoriu integrat al 
Spitalului Orășenesc Făget, 
județul Timiș. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

În prezent în orașul Făget nu 
există condiții prin care să se 
ofere cetățenilor orașului servicii 
medicale performante și de 
calitate. 
Sursa de finanțare: - din 
bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

sau social derulat în baza OG 
nr.     25/2001 privind 
înființarea Companiei 
Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă 
prin Ordonanta 16/2014 
Subprogramul Unități sanitare 
din mediul urban 
 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 

Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

142.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul  LOCUINȚE 
VI. Programul privind 
construcția de locuinte pentru 
tineri, destinate închirierii, 
prin intermediul Agenției 
Naționale pentru Locuinte, 
conform prevederilor Legii nr. 
152/1998 
privind înființarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și 
Normele metodologice de 

Se propune alocare sumei de 
8000 mii lei pentru construcția 
unui bloc de locuințe pentru 
tineri cu 40 de apartamente pe 
str. Stadionului, nr,1-Bis-ANL 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

La Primăria orașului Făget s-au 
primit numeroase cereri pentru 
construcția de locuințe pentru 
tineri destinate închirierii prin 
intermediul Agenției Naționale 
pentru Locuințe. 
Sursa de finanțare: 
 
- din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

punere în aplicare a 
prevederilor Legii 
nr. 152/1998 privind înființarea 
ANL, aprobate prin HG nr. 
962/2001, cu modificările si 
completările ulterioare. 
 

 
 

realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 

143.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

Se propune alocarea sumei  
5490 mii lei pentru 
modernizarea drum comunal 
DC98 tronson III Povergina-
Bunea Mare, județul Timiș 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

Prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din zonă se creează 
premisele unor oportunități de 
dezvoltare pentru populație,  
pentru agenții economici, pentru 
colectivitățile locale și regionale. 
Sursa de finanțare:  
 
- din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 
144.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
8505 mii lei pentru 
modernizarea străzilor din 
orașul Făget, județul Timiș. 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

În prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având 
implicații negative directe 
asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației 
rutiere. 
Sursa de finanțare: - din 
bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

145.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 
3500 mii lei pentru investiția 
sistem de canalizare și epurare 
a apelor uzate în localitățile 
aparținând UAT Făget, județul 
Timiș. 

Protecția și dezvoltarea calității 
sistemului actual de 
alimentare,canalizare și epurare 
a apelor uzate este unul din 
obiectivele principale ale 
orașului Făget,județul Timiș. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare 
a apelor uzate în localitățile cu 
o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin 
Legea nr. 224/2007 
 
 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

Acest obiectiv reprezintă un 
element important al dezvoltării 
durabile a orașului. 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

146.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
CapitoluL 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Se propune alocarea sumei de 
1500 mii lei pentru investiția de 
alimentare cu apă în localitățile 
apartinînd UAT Făget, județul 
Timiș. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

În conformitate cu raportarea la 
cerințele Directivei 98/83/CEE 
privind calitatea apei destinate 
consumului uman se impune 
reabilitarea rețelei de distribuție 
a apei potabile în orașul Făget, 
județul Timiș. 
Sursa de finanțare:  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare 
a apelor uzate în localitațile cu 
o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin 
Legea nr. 224/2007 
 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

- din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

147.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2017-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 

Se propune alocarea sumei de 
1982 mii lei pentru construcția 
unei grădinițe cu trei grupe în str. 
Mihai Viteazu nr.4, oraș Făget, 
județul Timiș 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

În prezent sunt condiții improprii 
pentru desfășurarea activităților 
specifice unei grădinițe. 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

dezvoltare locală, Etapa a II- a 
cca 9500 de obiective 
de investiții din care cca 2500 de 
creșe și gradinițe și cca 2000 de 
școli; 
 
 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

148.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 
1260 mii lei pentru refacerea a 
patru podețe și repararea a două 
poduri din orașul Făget, județul 
Timiș 

În prezent transportul în zona 
acestor obiective se desfășoară 
cu dificultate având implicații 
negative directe asupra 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 
 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

siguranței populației și asupra 
siguranței circulației rutiere. 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 
 

etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

149.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul b) „Regenerarea 
urbană a municipiior și orașelor” 

Se propune alocarea sumei de 
1600 mii lei pentru construire 
ansamblu boxe depozitare 
lemne la blocurile de pe Calea 
Lugojului din orașul Făget, 
județul Timiș 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
a locuitorilor din zona 
respectivă. 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

150.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 

Propun alocarea sumei de 
800.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Infrastructură utilități, strada 
Calinisa, comuna Recea, județul 
Maramureș”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Extinderea rețelelor de apă, gaz 
și energie electrică pentru a 
facilita cetățenilor condiții 
normale și necesare traiului 
zilnic.  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Adrian Todoran – deputat PMP 
 
 
 
 
 
 

realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

151.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean"  

Propun alocarea sumei de 
700.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Infrastructură rutieră-Drum de 
centură pentru satul Săsar, 
comuna Recea, județul 
Maramureș”.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Decongestionarea traficului și 
facilitarea pentru autoturismele 
de mare tonaj să utilizeze acest 
tronson de drum.  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

152.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Propun alocarea sumei de 
2.372.689 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Modernizarea drumului 
comunal D.C. 58 pentru comuna 
Coroieni, județul Maramureș”.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Starea greu practicabilă a 
drumului, facilitarea accesului în 
gospodării.  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 
 

din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

153.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Propun alocarea sumei de 
11.000 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Infrastructură de canalizare 
pentru comuna Coroieni, județul 
Maramureș”. 

Introducerea rețelei de 
canalizare pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai a oamenilor. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

154.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 

Propun alocarea sumei de 
1.100.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Infrastructură de apă potabilă 
pentru comuna Coroieni, satele 
Coroieni, Draghia și Baba, 
judetul Maramures.”  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Extinderea rețelei de apă 
potabilă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai a oamenilor. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 

din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

155.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Propun alocarea sumei de 
870.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Modernizarea DC 47 Groși-
Ocoliș, comuna Groși, județul 
Maramureș”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Drum de legătură între două 
sate aparținătoare comuei 
Groși, extrem de importante în 
privința accesului elevilor la 
școala gimnazială, accesului 
cetățenilor la serviciile 
administrației publice locale și 
accesului cetățenilor la 
terenurile lor agricole. Proiectul 
este înregistrat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, nr. 
83868/07.09.2016. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

156.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 

Propun alocarea sumei de 
2.350.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Realizarea rețelei de canalizare 
în localitatea Groși, județul 
Maramureș.” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Creșterea numărului populației 
(cca. 20%) și de gospodării 
(case cca. 200 pe an) numărul 
mare de solicitări ale cetățenilor, 
efectele novice asupra mediului 
și zonelor locuite produse de 
apele uzate și dejecții din 
gospodăriile agricole. Proiectul 
este înregistrat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, 
nr.83866/07.09.2016. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Adrian Todoran – deputat PMP Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

157.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Propun alocarea sumei de 
42.905.683 lei pentru finantarea 
obiectivului de investiții 
“Alimentare cu apă, rețea de 
canalizare și stație de epurare în 
comuna Cicîrlău, județul 
Maramureș.” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 

Lipsa rețelei de canalizare în 
toată comuna Cicîrlău, 
generează mari dificultăți 
cetățenilor în perioada de vară. 
Bugetul Local contribuie de 
548.353 lei.  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

158.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Propun alocarea sumei de 
1.261.830 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Asfaltare drum comunal, DC 
100, în comuna Cicîrlău, județul 
Maramureș.” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Finalizarea lucrărilor începute în 
anul 2014 și finanțate de la 
Bugetul Local contribuie cu 
suma de 652.740 lei. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

159.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Propun alocarea sumei de 
835.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Construirea unui nou sediu 
pentru Primăria Ocna Șugatag, 
județul Maramureș.” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Starea avansată de degradare 
în care se află sediul actual și 
imposibilitatea desfășurării 
activităților în condiții normale.  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Adrian Todoran – deputat PMP 
 

din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

160.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Propun alocarea sumei de 
6.188.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Reabilitarea infrastructurii 
rutiere locale, comuna Ocna 
Șugatag, județul Maramureș”. 
 
Autori: 

Starea greu practicabilă a 
drumului.  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 

Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

161.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Propun alocarea sumei de 
2.405.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Construirea unui nou sediu 
pentru Primăria Călinești, 
județul Maramureș.” 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Imposibilitatea desfășurării 
activităților în condiții normale.  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

162.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Propun alocarea sumei de 
1.345.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Reabilitare a infrastructurii 
rutiere locale, comuna Ocna 
Șugatag, județul Maramureș.” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 

Starea greu practicabilă a 
drumului, facilitarea accesului în 
gospodării. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

163.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Alocarea sumei de 315.000 mii 
lei  pentru finantarea obiectivului 
de investitii ,,Investitii pentru 
alimentare cu apa si canalizare 
Provita de Jos" in anul 2017, 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.            
 
Autori: 

Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii localităților din 
mediul rural al județului 
Prahova.  Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

164.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 

Alocarea sumei de 3.500 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Reabilitare conducta 
transport apa de la Statia 
Schiulesti  la Bazine Gogon" in 
anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Dezvoltarea infrastructurii 
orasului Slanic- reabilitarea 
conducta transport apa  de la 
Statia Schiulesti  la Bazine 
Gogon  in lungime de   9,2 
kilometri. Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina Grupul PMP 

stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

 

165.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ  
Subprogramul  b) „Regenerarea 
urbană a municipiilor si orașelor” 

Alocarea sumei  de 18000.00 mii 
lei pentru finantarea obiectivului 
de investitii ,,Introducere retea 
alimentare gaze 
naturale(Slanic)" in anul 2017, 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                                             
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Orașul Slănic nu dispune, 
actualmente, de o rețea de 
alimentare cu gaze naturale, 
dezvoltarea localității fiind, din 
acest motiv, încetinită 
semnificativ.  Sursa de 
finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivului prin 
Programul national de 
dezvoltare locala. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

166.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Alocarea sumei de 3.150 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Amenajare dispensar 
Maneciu" in anul 2017, precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii. 
                                                                                                
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Compensarea deficitului de 
asistență medicală, resimțit 
actualmente la nivelul localității 
Măneciu, unde nu exista niciun 
centru medical. Sursa de 
finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

167.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Alocarea sumei de  202.500 mii 
lei pentru finantarea obiectivului 
de investitii ,, Construcție drum 
județean Banesti -Campina -
Valea Doftanei -Sacele" in anul 
2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii .   
                    
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Supraaglomerarea traficului pe 
DN 1, în zona Valea Prahovei, 
este o problemă de interes 
național. Una dintre rezolvări 
este construcția drumului 
național Banesti -Campina -
Valea Doftanei -Sacele, a cărui 
dare în folosință va degreva 
traficul de pe drumul național. 
Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

168.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Alocarea sumei  de 250 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Realizare trotuare 
pavate pe DJ 102 ( Cimitir- 
Autogara)-Plopeni"  in anul 
2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                          
 
Autori: 

Primăria orașului Plopeni nu 
are, în prezent, capacitatea 
financiară de a susține, din 
bugetul propriu, proiecte de 
investiții. Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

169.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Alocarea sumei de 850 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Realizare trotuare Dj 
102 ( Bariera CF- Stadion)-
Plopeni" in anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii.                                                 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Primăria orașului Plopeni nu 
are, în prezent, capacitatea 
financiară de a susține, din 
bugetul propriu, proiecte de 
investiții. Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

170.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Alocarea sumei de 10.300 mii  
lei pentru finantarea obiectivului 
de investitii ,, Varianta ocolire 
Comarnic" in anul 2017, precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii. 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Decongestionarea parțială a 
traficului supraaglomerat de pe 
DN 1. Sursa de finanţare:  
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

171.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Alocarea sumei de 70.000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Studiu fezabilitate si 
constructie pentru centura 
ocolitoare Valea Teleajenului  
Valeni de Munte"  in anul 2017, 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                                              
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din județul Prahova este 
o necesitate cerută atât de 
devoltarea economică, cât și de 
creșterea numărului de mașini 
din județ sau care tranzitează 
județul. Drumul va facilita 
accesul turiştilor spre stațiunile 
montane de pe Valea Prahovei, 
şi va fluidiza traficul în localităţile 
din zonă. Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 

Se propunere respingerea 
amendamentului intrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

172.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Modernizarea 
drumului DJ 216A"  pe o lungime 

Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din județul Prahova este 
o necesitate cerută atât de 
devoltarea economică, cât și de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

de  2.075 m  in anul 2017, 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

creșterea numărului de mașini 
din județ sau care tranzitează 
județul. Actualmente, drumul 
este impracticabil. Sursa de 
finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 

173.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Alocarea sumei de 1.800 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Modernizarea 
drumului DJ 102"  in anul 2017, 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                          
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din județul Prahova este 
o necesitate cerută atât de 
devoltarea economică, cât și de 
creșterea numărului de mașini 
din județ sau care tranzitează 
județul. Drumul are o lungime de 
4 kilometri. Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

174.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Alocarea sumei de 810 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Modernizarea 
drumului DJ 100 N" in anul 
2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                         
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din județul Prahova este 
o necesitate cerută atât de 
devoltarea economică, cât și de 
creșterea numărului de mașini 
din județ sau care tranzitează 
județul. Drumul are o lungime de 
3 kilometri şi este într-o stare 
avansată de degradare.  Sursa 
de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

175.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Reabilitare DJ 102 
Comuna Posesti, Sat Nucsoara-
limita de judet" in anul 2017, 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.      

Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din Judetul Prahova este 
o necesitate ceruta atat de 
dezvoltarea economica cat si de 
cresterea  numarului de masini 
din judet. Drumul are o lungime 
de 11 km si este intr-o stare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

                                              
 Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

avansata de degradare.   Sursa 
de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

176.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
Subprogramul Unități sanitare 
din mediul urban 
 

Alocarea sumei  2.500 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Dispensar Busteni"  in 
anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii.   
                       
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Compensarea deficitului de 
asistență medicală, resimțit 
actualmente la nivelul orașului 
Bușteni.  Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

177.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Cantina sociala 
Valenii de Munte- cetateni cu 
venituri mici/ probleme de 
sanatate" in anul 2017, precum 

Numărul mare de cazuri sociale 
din localitatea Vălenii de Munte 
impune construcția unei cantine 
sociale.  Sursa de finanţare:  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
j) Subprogramul Lucrări în primă 
urgență; 
 

si introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii.                                                                  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

178.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,, Sala sport Scoala Ion 
Campineanu  Campina"  in anul 
2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                                                                
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Costrucția unei săli de sport în 
Municipiul Câmpina este o 
necesitate circumscrisă nevoii 
de dezvoltare a sportului local și 
județean, în primul rând al 
sportului școlar.  Sursa de 
finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

179.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 

Alocarea sumei de 351.000 mii 
lei pentru finantarea obiectivului 
de investitii ,,Teren sport Scoala 
Sat Draganeasca (Provita de 
Jos)" in anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii.                         
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Dezvoltarea sportului școlar în 
mediul rural.  Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

180.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Alocarea sumei de 675 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Amenajare teren sport 
Valea Gardului, Valenii de 
Munte" in anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii.                      
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

Încurajarea activității cultural-
sportive în localitățile lipsite de o 
bază materială adecvată 
acestora constituie o premiză a 
dezvoltării acestor localități.  
Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

181.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Alocarea sumei  de 4.500 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Centru agrement si 
dezvoltare personala a 

Un centru de agrement construit 
în localitatea Vălenii de Munte ar 
constitui nu doar un obiectiv de 
interes pentru locuitori, ci și un 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
d) Subprogramul Așezăminte 
culturale; 
 

locuitorilor din Valenii de Munte" 
in anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii.                                                                                
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

obiectiv de interes turistic.  
Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

182.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Alocarea sumei de 915 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Renovare, 
modernizare 
cinematograful ,,UNIREA" din 
Slanic"  in anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii.                                                  
 
Autori: 

Dezvoltarea culturala a orasului 
Slanic, in vederea cresterii 
potentialului turistic al zonei.  
Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
h) Subprogramul Săli de 
cinema; 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        Grupul 
PMP 

2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

183.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea a doua 
capele mortuare in comuna 
Maieru, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 3.000.000 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea 
publica, precum si cele legate de 
desfăşurarea ceremoniei de 
înmormântare pentru locuitorii 
din Maieru 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

184.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Intocmire plan 
urbanistic zonal in comuna 
Bistrita Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
35.000 lei fara TVA 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
întrucât este necesar pentru 
extinderea zonelor construibile 
ale comunei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

 
185.  Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „S.O.S. (Satul-
Orasul_Statiunea) Aqua 
Primus, oras Singeorz Bai, 
judetul Bistrita Nasaud” , cu 
suma de 580.467,72 lei. 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
finalizarea acestei investiţii este 
vitala pentru revigorarea 
activităţii economice si turistice 
a orasului Singeorz Bai. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

 
Sursa de finanțare:  
ADR Nord Vest 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

186.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Proiect si executie 
amenajare curte Primarie 
Ciceu Mihaesti, comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 200.000 
lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât starea 
actuala a curtii nu este adecvata 
desfasurarii activitatii 
administrative. 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

187.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire Capela 
Mortuara in localitatea 
Dumitra, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 500.000,00 lei 
respectiv 11.112 euro  
 
Autori: 

Motivaţia amendamentului  
Satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Dumitra. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

 repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

188.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Servicii de 
consultanta si identificarea 
terenurilor agricole in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 

Motivaţia amendamentului  
Inscrierea in cartea funciară a 
terenurilor agricole.  
 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară 

Nasaud” cu suma de 70.000,00 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 
 

Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

189.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Dirigentie de santier 
pentru obiective in 
implementere – 2017 in 

Motivaţia amendamentului  
Posibilitatea de a termina 
implementarea proiectelor in 
derulare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 100.000,00 lei 
respectiv 22.223 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 
 

Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

190.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Masuratori 
topografice, suport proiectare 
-Drumuri in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  

Motivaţia amendamentului  
Inscrierea in cartea funciară a 
drumurilor comunale. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară 

Cu suma de 50.000,00 lei 
respectiv 11.111 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 
 

Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

191.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Ecarisaj in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma 600,00 lei. 
 

Motivaţia amendamentului  
Aparitia cainilor fara stapan in 
comuna creeaza probleme 
locuitorilor.  
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

 

192.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Studiu de fezabilitate 
si geo, expertiza tehnica, 
documentatii, obtinerea 
avizelor pentru proiecte in 
comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud”cu suma de 
100.000,00 . 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivaţia amendamentului  
Investitie necesara pentru 
aprobarea proiectelor de 
dezvoltare a comunei. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

193.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizarea 
sediului Primariei din comuna 
Sieu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 4.260.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent Primaria functioneaza 
intr-o cladire aflata in degradare. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

194.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare Parc 
Recreatie din localitatea 
Sintereag, comuna Sintereag, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1.330.011 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât in 
zona nu sunt amenajate astfel 
de spatii pentru copii. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

195.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Extindere Sediu 
Primarie, comuna Zagra, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 300.000 euro 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
pentru functionarea in conditii 
optime a institutiei in relatia cu 
cetateanul este nevoie de mai 
mult spatiu. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

196.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare si 
extindere infrastructura 
iluminat public, comuna 
Zagra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 60.000 
euro 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului pentru ca 
iluminatul public are rolul de a 
asigura atat orientarea si 
circulatia in siguranta a 
pietonilor si vehiculelor pe timp 
de noapte, cat si crearea unui 
ambient corespunzator in orele 
fara lumina naturala. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

197.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c)„Infrastructură 
rutieră județeană; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Semnalizare si 
marcare drumuri comunale 
din comuna Ciceu Mihaesti, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 158.823 lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreste cresterea sigurantei 
circulatiei pe drumurile comunei. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

198.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Extindere retea 
electrica in localitatea Ciceu 
Corabia, comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 103.571 
lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
imbunătăţirea calităţii vieţii . 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 
199.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c)„Infrastructură 
rutieră județeană; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare drumuri 
de interes local in comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
5.381.866 lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât  
este obligatorie în scopul 
optimizării circuitului turistic. 
Solicitarea de finantare prin 
Programul National de 
Dezvoltare Rurala si bugetul 
local este fara raspuns. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

200.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Lucrari de 
modernizare si  eficientizare a 
iluminatului public in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
Cu suma de 118.000,00 lei 
respectiv 26.106 euro  
 

Motivaţia amendamentului  
Iluminatul public are rolul de a 
asigura atat orientarea si 
circulatia in siguranta a 
pietonilor si vehiculelor pe timp 
de noapte, cat si crearea unui 
ambient corespunzator in orele 
fara lumina naturala. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

201.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare parc in 
localitatea Tarpiu, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud cu suma de  
100.000,00 lei . 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivaţia amendamentului  
Amenajarea de noi parcuri 
pentru atragerea populaţiei 
către o sursă de sănătate. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

202.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Extindere retea de 
energie electrica in localitatea 
Tarpiu, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 350.000,00 lei 
respectiv 77.778 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
Sursa de finanțare:  
n bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

 

203.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investiții „Construire dispensar 
medical rural in localitatea 
Galatii Bistritei, judetul 
Bistrita Nasaud”, cu suma de 
1.754.396 lei, în anul 2017, 
precum și introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent dispensarul 
medical rural este într-un stadiu 
avansat de uzură. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

204.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Reabilitare Scoala 
Gimnaziala Grigore Herinean, 
comuna Galatii Bistritei, 
judetul Bistrita Nasaud”, cu 
suma de 365.810 lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent Scoala 
Gimnaziala  se afla într-un 
stadiu avansat de uzură. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
a) Subprogramul „Modernizarea 
satului românesc”; 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

205.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi in 
comuna Galatii Bistritei, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 5.040.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent strazile din 
comuna  sunt aproape 
impracticabile in special in 
anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

206.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire statie de 
Epurare in comuna Galatii 
Bistritei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 1.350.000 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
cresterea calitatii vietii 
cetatenilor din comuna 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

207.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Retea de canalizare 
in localitatile Herina si Tonciu 
din comuna Galatii Bistritei, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 4.000.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, intrucat in 
aceste localitati exista apa 
curenta din anul 2003. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

208.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi in 
localitatea Sieu,comuna Sieu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1.710.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent strazile din localitate  
sunt aproape impracticabile in 
special in anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

209.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi in 
localitatea Posmus, comuna 
Sieu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 1.710.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent strazile din localitate  
sunt aproape impracticabile in 
special in anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

210.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Alimentare cu Apa 
comuna Zagra satele Zagra, 
Poienile Zagrii si 
Suplai,Alunisul, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.600.000 euro 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât in 
aceste localitati nu exista alta 
sursa de apa decat un numar 
mic de fantani 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

211.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Canalizare ape uzate 
si statie de epurare satele 
Zagra, Poienile Zagrii si 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului intrucat 
constituie un pas important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Suplai, Alunisul, comuna 
Zagra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.500.000 
euro 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

modernizarea infrastructurii 
publice de bază din comuna.  
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

212.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare drumuri 
comunale, comuna Maieru, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 4.000.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
drumurile comune sunt greu 
practicabile pentru locuitori. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

213.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) " 
Modernizarea satului românesc" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire Gradinita 
cu Program Prelungit, 
comuna Maieru, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.500.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
numărul crescut al populației, și 
implicit al numărului de copii, are 
nevoie de o astfel de utilitate 
publică. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

214.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Drum comunal Valea 
Alunisului(Valea Gaurii), 
comuna Runcu Salvei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
6.000.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
drumul comunal Valea 
Alunisului este asfaltat de la km 
0+000 la km 1+800, valoarea 
investitiei 2.027.000 lei, realizat 
in proportie de 70% 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

215.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi in 
comuna Runcu Salvei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
5.622.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
drumurile sunt greu practicabile 
de către locuitorii comunei. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

216.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare Strada 
Ulita langa Ideci, comuna 
Runcu Salvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 3.257,022 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

217.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire 
dispensar uman, comuna 
Bistrita Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
662.000 lei fara TVA 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
locuitorii comunei au nevoie 
urgentă de acces la servicii 
medicale de calitate și în 
imediata apropiere.  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

218.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Canalizare in 
comuna Bistrita Birgaului, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 405.000 lei fara TVA 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii 
publice de bază din comuna.  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 
219.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Proiectarea unui 
sistem de canalizare si a unei 
statii de epurare pentru 
preluarea si tratarea apelor 
uzate menajere din comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
158.823 lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât este 
un aspect necesar traiului în 
condiții civilizate a locuitorilorr 
comunei. Solicitarea de 
finantare prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala si 
bugetul local este fara raspuns. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

220.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Retea de canalizare 
si racorduri canal in 
localitatea Ciresoaia, comuna 
Branistea, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 
12.613.144 lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât: - 
bugetul local al comunei 
Branistea nu dispune de 
suficiente resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv; 
-Lucrarea nu se incadreaza in 
criteriile impuse pentru 
accesarea de fonduri europene 
deoarece localitatea nu are 
2.000 de locuitori iar valoarea 
investitiei depaseste 2.000 de 
euro; 
-Localitatea Ciresoaia este 
cuprinsa in Masterplanul 
judetean pentru perioada 2014-
2020 cu o investitie de aductiune 
a apei potabile, fiind astfel 
necesara si realizarea retelei de 
canalizare. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

221.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare drum 
comunal DC 38 Dumbravita- 
Paltineasa – km 2+300 – 5+990 
in comuna Spermezeu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 3.946.290 lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Imbunatatirea accesului 
locuitorilor catre principalele 
institutii si puncte de interes din 
localitate cat si catre localitatile 
invecinate. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 
222.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi 
rurale in localitatea 
Spermezeu, comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 5.074.774 
lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

223.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi 
rurale in localitatea 
Dumbravita, comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 1.846.949 
lei  
 
Autori: 

Motivaţia amendamentului  
Accesul locuitorilor catre 
principalele institutii si puncte de 
interes din localitate . 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

224.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi 
rurale in localitatea Dobricel, 
comuna Spermezeu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.289.253 lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Motivaţia amendamentului  
Accesul locuitorilor catre 
principalele institutii si puncte de 
interes din localitate . 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

225.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare drum 
comunal DC 37C Spermezeu - 
Halmasau, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 5.987.735 
lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime 
de siguranta si confort in 
circulatia auto si pietonala 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

226.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizarea 
infrastructurii rutiere locale in 
comuna Matei, judetul Bistrita 
Nasaud” Valoare 
proiect(inclusiv TVA): 5.783,582 
mii lei respectiv 1.121,805 mii 
euro din care C+M =5.029,276 
mii lei, respectiv 1.121,805 mii 
euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime 
de siguranta si confort in 
circulatia auto si pietonala 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

227.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire retele de 
canalizare si statie de epurare 
in comuna Matei, satele Matei 
si Corvinesti judetul Bistrita 
Nasaud” Valoare 
proiect(inclusiv TVA): 6.464,642 
mii lei respectiv 147,078 mii euro 
din care C+M =3.960,632 mii lei, 
respectiv 879,652 mii euro  

Motivaţia amendamentului  
Constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii 
publice de bază din comuna  
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

 
228.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizarea 
infrastructurii rutiere locale in 
comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” Cu suma de 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime 
de siguranta si confort in 
circulatia auto si pietonala 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

6.307.560,00 lei respectiv 
1.395.477  euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

229.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizarea 
infrastructurii rutiere agricole 
in comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 5.672.000,00 lei 
respectiv 1.254.867 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Pentru dezvoltarea agriculturii in 
comuna. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

230.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
b) Subprogramul complexuri 
sportive 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii 
 „ Modernizare  Baza Sportiva 
in localitatea Dumitra, 
comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 400.000,00 lei 
respectiv 88.889 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Modernizarea bazei sportive 
vizeaza crearea unui punct de 
atractie pentru toti locuitorii 
comunei. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

231.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Pietruit, balastat si 
nivelat strazi si drumuri, 
reparat santuri in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
cu suma de 150.000,00 lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii mai 
bune in circulatia auto si 
pietonala. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

232.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea 
satului românesc" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Consolidare si 
restaurare biserici(Turnul 
Slaninilor), comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  cu 
suma de 300.000,00 lei . 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Atragerea de turisti 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

 
233.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare curte 
gradinita in localitatea 
Dumitra, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 50.000,00 lei. 
 
Autori: 

Motivaţia amendamentului  
In prezent starea actuala a curtii 
nu este adecvata desfasurarii 
activitatii. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea 
satului românesc" 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

234.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea 
satului românesc" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare curte 
Scoala Gimnaziala din 
localitatea Cepari, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 50.000,00  
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Starea actuala a curtii nu este 
adecvata desfasurarii activitatii. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

235.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Proiect Tehnic si 
executie extindere canalizare 
– 3 km in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” Cu 
suma de 300.000,00 lei 
respectiv 66.667 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
In vederea desfasurarii in 
conditii optime a diverselor 
manifestari culturale din 
localitatea Cepari. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

236.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Bransamente 
canalizare la institutii in 
comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 100.000,00 lei 
respectiv 22.222 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
In prezent colectarea apelor 
uzate se face in fose septice. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

237.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
rutieră județeană" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „executare trotuare in 
localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” 
 Cu suma de 280.000,00 lei 
respectiv 62.222 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Facilitarea circulatiei pietonilor 
pe trotuare. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

238.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare teren de 
fotbal in localitatea Tarpiu, 
comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” 
cu suma de 50.000,00 lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea atragerii tinerilor 
catre miscare in aer liber in 
detrimentul activitatilor 
sedentare prin creearea unui 
teren de sport la nivel ridicat al 
standardelor. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

239.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Bransamente 
canalizare la institutii in 
comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
100.000,00 . 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
In prezent colectarea apelor 
uzate se face in fose septice 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

 

240.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Executare trotuare in 
localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 
280.000,00 lei. 
 
Autori: 

Motivaţia amendamentului  
Facilitarea circulatiei pietonilor 
pe trotuare 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
rutieră județeană" 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

241.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare teren de 
fotbal in localitatea Tarpiu, 
comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 50.000,00 lei 
respectiv 11.111 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea atragerii tinerilor 
catre miscare in aer liber in 
detrimentul activitatilor 
sedentare prin creearea unui 
teren de sport la nivel ridicat al 
standardelor 
 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

 

242.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire Sala de 
Sport la Scoala Gimnaziala  

Motivaţia amendamentului  
Construirea unei sali de sport 
este extrem de importantă în 
contextul integrării europene, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

Dumitra, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 300.000,00 lei 
respectiv 66.667 euro  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

normele impunând un numar 
mai ridicat de ore alocate 
sportului şi întreţinerii fizice a 
copiilor. Aceştia vor beneficia 
astfel de aparatură şi dotari 
moderne, vor învăţa să practice 
sport de plăcere şi se vor 
organiza competiţii sportive între 
clase. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

 

243.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa nr. 3/15 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construire Cămin Cultural 
pentru localitatea Dunăreni, 

Motivaţia amendamentului  
Localitatea Dunăreni, comuna 
Aliman,  nu  dispune  de o locaţie 
în care locuitorii să poată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

comuna Aliman”, cu suma de 
1.300 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

desfăşura  întâlniri sau diverse  
activităţi cu caracter cultural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

244.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

Introducerea în 3/15 Anexa  a 
obiectivului de investiţii "Pictare 
Biserica Ortodoxa în satul 
Nisipari, comuna Castelu", cu 
suma de 200 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât până 
la finalizării lucrărilor de pictură 
din interiorul lăcaşului acesta nu 
poate fi dat în folosinţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

 

245.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa nr. 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala 
de sport la Liceul Teoretic 
Cobadin”, cu suma de 833 mii 
lei. 
 
Autori: 

Motivaţia amendamentului 
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât, în 
lipsa unei săli adecvate, cei 
peste 1.300 de elevi desfăşoară 
ora de educaţie 
fizica în aer liber. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG 
nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

246.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa nr. 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de 
investiţii ”Alimentare gaze în 
comuna Corbu, judeţul 
Constanta”, cu suma de 4.500 
mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se impune introducerea 
alimentării cu gaze în comuna 
Corbu, deoarece în prezent 
majoritatea gospodăriilor se 
încălzesc cu combustibil solid.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

247.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel judeţean" 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Asfaltare drum comunal DC 
85, pe o lungime de 2 KM”, cu 
suma de 1.125 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului deoarece 
DC85 reprezintă singura 
legătura pentru satul Luminiţa 
cu Drumul Judeţean 226. Mai 
mult, din cauza stării deplorabile 
a drumului, accesul pompierilor, 
ambulanţelor, microbuzelor 
şcolare şi a maşinilor care se 
ocupă cu aprovizionarea 
magazinelor cu marfă este 
deficitar. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

248.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Dispensar în satul Vadu, 
comuna Corbu”, cu suma de 
450 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât în sat 
nu există nici dispensar, nici 
punct farmaceutic. Locuitorii 
sunt astfel în imposibilitatea de a 
beneficia de ajutor medical, în 
condiţiile în care în perioada de 
iarnă sunt izolaţi complet de 
restul comunei.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi  pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 -Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

249.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de 
investiţii ”Bretele de legătura 
între localitatea Cumpăna si 
Şoseaua de Centură Ovidiu – 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât există 
pericolul ca localitatea 
Cumpăna să rămână izolată în 
condiţiile în care podul devine 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel judeţean" 
 

Agigea”, cu suma de 4.500 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

impracticabil. Comuna are peste 
15.000 de locuitori şi peste 6000 
de autovehicule.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

250.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Creşă” în localitatea Cumpăna, 
cu suma de 2.500 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Motivaţia amendamentului 
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât 
majoritatea celor 15.000 de 
locuitori au un loc de munca în 
Constanţa. Este astfel strict 
necesară construirea  unei 
creşe, unde părinţii să îşi poată 
lăsa copiii pe parcursul zilei. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

251.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Grădiniţă” în localitatea 
Cumpăna, cu suma de 2.500 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
În localitatea Cumpăna există 
peste 300 de copii care nu au loc 
în actualele grădiniţe, motiv 
pentru care nu frecventează 
învăţământul preşcolar.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

252.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de 
investiţii ”Renovare Biserică în 
localitatea Lespezi, comuna 
Dobromir”, cu suma de 450 mii 
lei.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Biserica se află într-o stare de 
degradare avansată, 
nemaiputând fi utilizată în 
scopul unor servicii religioase. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

253.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna 
Dobromir”, cu suma de 11.250 
mii lei. 
 
Autori: 

Motivaţia amendamentului  
În cele 3 localităţi ale comunei 
Dobromir (Dobromir, Lespezi şi 
Văleni) nu există alimentare cu 
apă şi nici canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
a staţiilor de tratare a apei 
potabile şi staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

254.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala 
de sport la Şcoala Generală 
Eforie Nord”, cu suma de 833 
mii lei. 
 
Autori: 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât în 
prezent orele de educaţie fizică 
se desfăşoară într-o sală aflată 
la 300 de metri de clădirea în 
care se află sălile de clasă.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG 
nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

255.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 Capitolul 
Locuinte VII. Programul privind 
constructia de locuinte de 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construirea unui bloc de 
locuinţe pentru personalul 
medical în oraşul Hârşova”, cu 
suma de 150 mii lei. 

Motivaţia amendamentului  
În vederea atragerii de medici 
specialişti la unitatea medicală 
din Hârșova, se impune 
construcţia unui bloc de locuinţe 
destinat acestora. De precizat e 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

serviciu, prin intermediul 
Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, 
conform prevederilor HG nr. 
719/2016 pentru 
aprobarea Programului 
"Constructia de locuinte de 
serviciu" 
 

 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

faptul că spitalul din localitate  
deservește atât bolnavii din 
Hârșova cât și din localitățile 
limitrofe, pe o rază de 60 de km. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului. 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

256.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de 
investiţii ”Cantina socială în 
comuna Mereni, judeţul 
Constanţa”, cu suma de 900 
mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului deoarece se 
doreşte înlocuirea 
programului ”Cornul şi laptele” 
cu o masă caldă. De asemenea, 
se doreşte ca această cantină 
să fie folosită şi pentru a oferi o 
masă pe zi persoanelor din 
localitate care au o situaţie 
financiară precară.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

X. Programul naţional de 
construcţii de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanţa 16/2014 
j) Subprogramul Lucrări în primă 
urgenţă 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

257.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Achiziţie utilaj deszăpezire şi 
curăţenie stradală în comuna 
Mereni”, cu suma de 225 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivaţia amendamentului 
Este necesară achiziţionarea 
unui utilaj de deszăpezire şi 
curăţenie stradală în comuna 
Mereni, deoarece localitatea nu 
dispune de un astfel de utilaj, iar 
autorităţile locale sunt nevoite 
să închirieze cu sume foarte 
mari atunci când le este 
necesar. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

258.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 

Introducerea în Anexa 3/15   a 
obiectivului de investiţii 
“Extindere reţea de apă 
potabilă în localitatea Mihai 
Viteazu şi înfiinţarea reţelei de 
apă potabilă în localitatea 
Sinoe ", cu suma de 2.250 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară realizarea rețelei 
de apă potabilă în localitatea 
Sinoe, deoarece locuitorii nu 
beneficiază de apă potabilă. De 
asemenea, trebuie extinsă 
rețeaua de apă în localitatea 
Mihai Viteazu, pentru a elimina 
discrepanțele dintre locuitorii 
care beneficiază de apă curentă 
şi cei care nu au. Aceste 
investiții au un rol esențial în 
asigurarea unui trai minim 
decent și în eliminarea tuturor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
a staţiilor de tratare a apei 
potabile şi staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

factorilor ce pot dăuna vieții 
populației prin consumul apei 
potabile necontrolată din punct 
de vedere bacteriologic.  
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

259.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Introducerea în Anexa 3/15  a 
obiectivului de investiţii 
"Realizare reţea de canalizare 
şi staţie de epurare în 
localităţile Mihai Viteazu şi 
Sinoe, judeţul Constanţa", cu 
suma de 7.128 mii lei. 
 
Autori: 

Motivaţia amendamentului 
Realizarea unui sistem de 
canalizare în localitățile Mihai 
Viteazu și Sinoe pentru apele 
menajere evacuate de la 
locuințe individuale, unități 
publice și sociale, unități 
culturale, școli, unități 
economice, este necesară în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

vederea creșterii gradului de 
confort al populației și reducerii 
poluării mediului cauzată de 
deversările de ape menajere. 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

260.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Introducerea în Anexa 3/15 a 
obiectivului de investiţii „Sala de 
sport la Liceul I.C. Brătianu 
din comuna Nicolae 
Bălcescu”,cu suma de 850 mii 
lei.   
 
Autori: 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât în 
prezent elevii îşi desfăşoară ora 
de educaţie fizică în aer liber.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG 
nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

261.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Canalizare în comuna 
Peştera”, cu suma de 9.000 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivaţia amendamentului  
Cei peste 3.500 de locuitori ai 
comunei Peştera nu dispun în 
momentul de faţă de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

262.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sală 
de sport în comuna Săcele, 
judeţul Constanţa”, cu suma 
de 500 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât nu 
există o sală de sport în comuna 
Săcele, iar copiii nu pot 
desfăşura activităţi sportive.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

MDRAPFE au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

263.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare dispensar comunal 
în Săcele”, cu suma de 90 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât 
dispensarul din comuna Săcele 
este într-o stare de degradare 
avansată, nemaifiind renovat de 
mai bine de 15 ani.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

264.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 a 
obiectivului de 
investiţii ”Renovare dispensar 
medical”, cu suma de 150 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Comuna Seimeni a fost afectată 
de alunecări de teren, printre 
pagubele produse de acest 
fenomen fiind şi unul dintre 
pereţii dispensarului. Pentru ca 
activitatea medicală să se poată 
desfăşura, acesta trebuie 
reparat. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

265.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Asfaltare si canalizare 
Cartiere Dobrogea 1 şi 
Dobrogea 2 din Mangalia”, cu 
suma de 23.000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât cele 
două cartiere ale Mangaliei nu 
dispun de canalizare şi nici nu 
sunt asfaltate. Copiii sunt 
obligaţi să străbată zilnic 
kilometri întregi, prin noroi, doar 
pentru a ajunge la şcoală. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

266.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG 
nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construire sală de sport în 
Mangalia”cu suma de 8.000 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât există 
numeroase asociaţii sportive, 
cluburi cu caracter sportiv, în 
care sunt înscrişi sute de copii 
care nu îşi pot desfăşura 
activitatea, fiind nevoite să 
închirieze diverse spaţii, care nu 
sunt, de cele mai multe ori, 
utilate corespunzător.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

267.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 Capitolul 
Locuinte VII. Programul privind 
constructia de locuinte de 
serviciu, prin intermediul 
Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, 
conform prevederilor HG nr. 
719/2016 pentru 
aprobarea Programului 
"Constructia de locuinte de 
serviciu" 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construire bloc de locuinţe 
pentru medici în Mangalia”, cu 
suma de 
10.000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se impune construirea unui bloc 
de locuinţe, cu regim de înălţime 
P+6, cu un număr de 28 de 
apartamente a câte 2 camere, 
pentru a se asigura prezenţa 
permanentă a medicilor care 
lucrează la spitalul din Mangalia. 
În prezent aceştia sunt nevoiţi să 
facă naveta spre localitatea de 
domiciliu, ceea ce duce la lipsa 
gărzilor pe timp de noapte şi 
imposibilitatea de a fi prezenţi în 
timp util în spital în cazul unor 
urgenţe. Mai mult, secţia de 
ginecologie funcţionează doar 
pe timpul zilei, astfel încât, în 
cazul unei naşteri în timpul nopţii 
gravida este nevoita să se 
deplaseze la Constanţa, ceea 
ce necesită timp şi poate pune în 
pericol viaţa nou-născutului. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

268.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
b) Subprogramul „Regenerarea 
urbană a municipiilor si 
orașelor””; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Achiziţionare autobuze 
transport urban”, cu suma de 
10.800 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivaţia amendamentului  
Municipiul Mangalia nu dispune 
de un număr suficient de 
microbuze care să asigure 
transportul cetăţenilor pe raza 
municipiului şi a staţiunilor. 
Pentru ca transportul local să 
acopere toate rutele şi pentru ca 
timpul de aşteptare al călătorilor 
să fie redus, este nevoie de încă 
20 de autobuze.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Grupul parlamentar PMP 
 

Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

269.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construcţie  sediu 
administrativ parter, cu loc de 
joacă pentru copii şi 
împrejmuire sat Palazu Mic, 
comuna Mihail 
Kogălniceanu”,  cu suma de 
503 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Motivaţia amendamentului 
Lipsa unui spaţiu administrativ 
în satul Palazu Mic, comuna 
Mihail Kogălniceanu, 
îngreunează relaţia cetăţenilor 
cu autorităţile locale. De 
asemenea, în sat nu există nici 
un loc de joacă pentru copii, deşi 
numărul acestora este destul de 
consistent. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

270.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Reparaţii şi extindere sediu 
Primărie comuna Mihail 
Kogălniceanu”, cu suma de 
2.796,561 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Sediul Primăriei comunei Mihail 
Kogălniceanu a fost construit în 
anul 1952 şi de atunci nu a mai 
fost nici consolidat, nici extins. 
Din cauza degradării clădirii, 
este nevoie urgentă de lucrări de 
consolidare, extindere şi 
renovare, aşa încât activitatea 
instituţiei să poată fi desfăşurată 
în condiţii decente şi sigure 
pentru cetăţeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

271.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului 
”Branşamente de apă şi 
racorduri, comuna Mihail 
Kogălniceanu”, cu suma de 
1.300 mii lei. 

Motivaţia amendamentului 
În comuna Mihail Kogălniceanu 
există reţea de apă, însă nu 
poate fi folosită din lipsa 
branşamentelor şi a racordurilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

272.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de 
investiţii ”Construcţie grădiniţă 

Motivaţia amendamentului  
Oraşul Negru Vodă are o 
populaţie de aproximativ 6000 
de locuitori, însă comunitatea se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
b) Subprogramul „Regenerarea 
urbană a municipiilor si 
orașelor””; 
 

în oraşul Negru Vodă”, cu 
suma de 1.440 mii lei. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

confruntă cu problema lipsei 
unei grădiniţe cu program 
prelungit.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

273.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 Capitolul Locuinte  
Program privind Reabilitarea 
termica a unor bocuri de locuinte 
in condominii 

Se propune alocarea sumei de 
250.500 mii lei pentru 
reabilitarea termică a clădirilor 
din municipiul Vaslui, Bârlad şi 
Huşi, precum şi din oraşele 
Negreşti şi Murgeni, judeţul 
Vaslui. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece la 
solicitările repetate ale 
cetăţenilor din aceste localităţi, 
primăriile respective nu au găsit 
resurse suficiente pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare termică a clădirilor de 
locuinţe. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, 
prin implementarea etapei a II-a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Bichineţ Corneliu , deputat 
PMP 
 

a Programului Naţtional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020. 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

274.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Se propune alocarea sumei de 
175.000 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor din oraşul Negreşti, 
judeţul Vaslui 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
condiţiile de trafic din localitate şi 
satele arondate impun de 
urgenţă această investiţie. 
 
Sursa de finantare: din bugetul 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Naţtional de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Subprogramul c)„Infrastructură 
rutieră județeană; 
 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Bichineţ Corneliu , deputat 
PMP 
 

Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020. 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

275.  Anexa3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 
01/Grupa51/ Titlul VI 
/Art.01/Alin.01 

 Se alocă 5 404 mii lei pentru 
realizarea canalizării în satul 
Plugova, comuna Mehadia, 
județ Caraș-Severin. 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea canalizării în satul 
Plugova, comuna Mehadia, 
județ Caraș-Severin. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului, Anexa 2, Capitolul 
5001, Grupa 50, Titlul V. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

276.  Anexa3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 
01/Grupa51/ Titlul VI 
/Art.01/Alin.01 

Se alocă 7 206 mii lei pentru 
construcția unei stații de epurare 
în satul Mehadia, comuna 
Mehadia, județ Caraș-Severin. 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

Suma este necesară pentru 
construcția unei stații de epurare 
în satul Mehadia, comuna 
Mehadia, județ Caraș-Severin. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului, Anexa 2, Capitolul 
5001, Grupa 50, Titlul V. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

 
277.  Anexa3/15 

Capitol 7000/ Subcapitol 
01/Grupa51/ Titlul VI 
/Art.01/Alin.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1 000 mii 
lei pentru lucrări de asfaltare 
străzi în satul Borlovenii Vechi, 
comuna Prigor, județ Caraș-
Severin. 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

Suma este necesară pentru 
asfaltarea străzilor din satul 
Borlovenii Vechi, comuna 
Prigor, județ Caraș-Severin. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului, Anexa 2, Capitolul 
5001, Grupa 50, Titlul V. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

278.  Anexa3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 
01/Grupa51/ Titlul VI 
/Art.01/Alin.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei 
pentru modernizarea podului de 
peste râul Nera, din satul 
Borlovenii Vechi, comuna 
Prigor, județ Caraș-Severin. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

Suma este necesară pentru 
modernizarea podului de peste 
râul Nera, din satul Borlovenii 
Vechi, comuna Prigor, județ 
Caraș-Severin. 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, 
Anexa 3/15, Cap. 5001/ Grupa 
20/ Titlul II/ Art.01/ Alin.30 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

 

279.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 
/ 01  obiectul de investiţii 
„Modernizare iluminat public 
stradal”, cu suma de 1.500 mii 
lei pentru comuna Grozeşti, 
judeţul Iaşi 
 

Investiţia este necesară în 
vederea realizării obiectivului 
nou de investiţii pentru serviciul 
de iluminat al comunei  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Sursa de finanțare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

 
280.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 Ministerul 

Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

 
 
 
 

Se introduce în Anexa nr. 
3/15/01 obiectivul de investiţii 
„Construire şi dotare Casă de 
cultură” cu o valoare de 2.250 
mii lei, pentru comuna Grozeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: 

Continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii se justifică 
prin necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul comunei 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Petru Movila 
Grupul PMP 

dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 
 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

281.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 obiectivul de investiţii 
„Construire locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, 
pentru specialişti din sănătate 
– Zona Grădinari A, etapa I” cu 
suma de 6.565 mii lei, Municipiul 
Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Cunoscut drept centru 
universitar de prestigiu în 
România, Iaşul este un pol de 
formare educaţională pentru 
foarte mulţi tineri din judeţele 
Moldovei. 
Prin HCL 379/29.11.2016 s-a 
aprobat Studiul de 
prefezabilitate pentru obiectivul 
menţionat. Actul administrativ a 
fost comunicat Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe fără 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

 

un răspuns pozitiv până la acest 
moment 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

282.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 obiectivul de investiţii 
„Construire locuinte colective 
in zona Gradinari” cu suma de 
65.559 mii lei, Municipiul Iaşi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Suma necesară pentru 
construirea a 288 unităţi 
locative. Proiectul a trecut deja 
de prima etapă, fiind deja 
aprobaţi indicatorii tehnico-
economici prin 
HCL253/29.09.2016 

Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

283.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa 3/15  
Capitolul 6 POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIŢIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul  
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAŢIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)” modernizarea 
satului românesc” 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru construirea 
Mânastirii Ortodoxe “Sf. Ilie”, din 
oraşul Dragomireşti, Judeţul 
Maramureş 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Todoran Adrian Mihăiţă, 
deputat PMP 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât  
Mânastirea din lemn aflată în 
construcţie riscă să fie 
compromisă din cauza lipsei 
finanţării pentru a fi acoperită cu 
şindrilă. 
Sursa de finanţare: din bugetul 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Naţtional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial nr,62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

284.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene  

 

Se majorează cu suma de 
3.200 mii lei Bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale , 
Administrației  
Publice si Fondurilor Europene 
pentru “Schimbare destinație si 
finalizare clădire cu destinația 
noua: școala clasele 0-IV”  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivația amendamentului În 
vederea continuării lucrărilor la 
construcția începuta in 1999 
având ca destinație “Grădinița 
cu 8 grupe”, cu posibilitatea 
schimbării de destinație, in 
“Școala pentru clasele 0-IV”, 
ținând cont de situația actuală a 
acestei clădiri, respectiv: 
- lucrările au demarat in 1999, 
clădirea nu s-a finalizat din lipsa 
de fonduri/nealocare bugetară 
guvernamentală 
- situația de pe teren care atestă 
faptul că această clădire nu este 
finalizată, in urma unei expertize 
tehnice întocmite in anul 2016, 
relevându-se oportunitatea 
transformării in scoală clasele 0-
IV 
- s-a întocmit o noua 
documentație in anul 2016, in 
vederea finalizării clădirii cu 
destinație școală, dotării 
acesteia, împrejmuirii si 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

amenajării curții interioare a 
școlii, 
este imperios necesar alocarea 
sumei de 3.200 mii lei pentru 
obiectivul de investiții 
“Schimbare destinație și 
finalizare clădire cu destinația 
nouă: scoală clasele 0-IV”. 
În cazul nefinanțării 
obiectivului sumele cheltuite 
până in acest moment de 
către Guvern (respectiv 3.400 
mii se vor pierde). 
De asemenea, mai mult de 300 
de elevi învață în condiții 
improprii, in clădiri cu grad de 
uzură avansat (internat liceu). 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a 
sumei de 3.200,00 lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

încheierea de contracte 
multianuale cu unitățile 
administrativ teritoriale 
pentru finanțarea de către 
acestea a obiective de 
investiții privind 
reabilitarea/modernizarea 
unităților de învățământ – 
preuniversitar. 
 

285.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene  
 

Se majorează cu suma de 
1.870 mii lei Bugetului 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale , Administrației  
Publice și Fondurilor Europene 
pentru “Proiect integrat Cipău - 
Obiect 2: Construire Cămin 
Cultural Cipău, împrejmuire si 
amenajare loc de joaca pentru 
copii” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivația amendamentului: 
Suma este necesară pentru 
regenerarea şi dezvoltarea 
comunităților locale, 
valorificarea sustenabilă a 
patrimoniului natural şi 
cultural în Cipău - Mureș, 
respectiv construirea unui 
Cămin cultural, împrejmuire si 
amenajare loc de joaca – 
prevăzute prin proiect. 
Indicatorii economici au fost 
aprobați încă din anul 2016, în 
cazul nefinanțării obiectivului 
sumele cheltuite până in acest 
moment se vor pierde. 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a 
sumei de 1.870 mii lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte 
multianuale cu unitățile 
administrativ teritoriale prin 
PNDL (subprogramul 
așezăminte culturale) 
 

286.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene  
 

Se majorează cu suma de 
1.725 mii lei Bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale , 
Administrației  
Publice si Fondurilor Europene 
pentru “Extindere rețea de 
canalizare ape uzate menajere 
Cartier M. Eminescu Nou, oraș 
Iernut” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Motivația amendamentului: 
Suma este necesară pentru 
creșterea calității vieții 
cetățenilor, prin îmbunătățirea 
apei de suprafața si subterana 
prin stoparea evacuării 
directe a apelor uzate, precum 
și  reducerea semnificativa a 
poluării apei freatice și a apei 
de suprafața în zona - cartier 
M Eminescu, oraș Iernut - 
Mureș. Exista SF si PT-  în 
cazul nefinanțării obiectivului 
sumele cheltuite până in acest 
moment se vor pierde. 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a 
sumei de 1.725 mii lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte 
multianuale cu unitățile 
administrativ teritoriale 
pentru finanțarea de către 
acestea pentru infrastructura 
tehnico-edilitara - alimentare 
cu apa si canalizare, si/sau 
prin programul „Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, a stațiilor de 
tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor 
uzate în localitățile cu o 
populație de până la 50.000 de 
locuitori” 
 

transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

287.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene  
 

Se majorează cu suma de 
7.000 mii lei Bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale , 
Administrației  
Publice si Fondurilor Europene 
pentru “Construcția de locuințe 
sociale pentru comunitățile de 
rromi” 

Motivația amendamentului : Se 
va îmbunătăți accesul 
persoanelor de etnie romă la o 
locuință decentă și la servicii 
publice de tip apă, 
electricitate, canalizare și 
sisteme de încălzire. Exista 
peste 40 de familii, cu un total 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

de 82 de copii care locuiesc în 
condiții inadecvate pe un 
teren privat, și care au fost 
înștiințații de existenta unui 
ordin de evacuare. 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a 
sumei de 7.000 mii lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte 
multianuale cu unitățile 
administrativ teritoriale 
pentru finanțarea de către 
acestea a infrastructurii 
sociale-locuințe. 
 
 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
 

288.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  

Se suplimentează suma 
aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  

Motivația amendamentului: 
La Școala Gimnazială Iernut 
există peste 600 de elevi care 
nu dispun de teren de sport, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene  
 

01 Alineatul 01 – Titlul VI 
transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice cu suma 356 mii lei 
către școala gimnaziala Iernut 
– Mureș, pentru realizarea 
unui teren multifuncțional de 
sport pentru Școala 
Gimnaziala Iernut. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

 

sau sala de sport, in condițiile 
în care orele de sport sunt 
extrem de importante pentru 
tineretul nostru. Astfel, este 
foarte important să se asigure 
condiții normale de 
desfășurare a orelor de sport, 
realizarea unui teren 
multifuncțional de sport fiind 
imperios necesară. 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice cu suma 356 mii lei 
către Școala Gimnaziala 
Iernut - Mureș, pentru 
realizarea unui teren 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

multifuncțional de sport 
pentru Școala Gimnaziala 
Iernut.  
Supunem atenției comisiei 
analiza unei alternative la 
sursa de finanțare, respectiv, 
diminuarea cu suma de 356 
mii lei a bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice, Anexa 
nr.3/16 de la capitolul 51.01 
„Autorități publice și acțiuni 
externe”, titlul 20 „Bunuri și 
servicii”, articol 01 „Bunuri și 
servicii”,  
alineatul 30 „Alte bunuri si 
servicii pentru  
întreținere si funcționare”si 
suplimentarea Anexei 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice si Fondurilor 
Europene la creditele de 
angajament cu suma de 356 
mii lei  prevăzute a fi utilizate  
pentru încheierea de 
contracte multianuale cu 
unitățile administrativ 
teritoriale pentru finanțarea 
de către acestea a obiective 
de investiții privind 
reabilitarea /modernizarea 
unităților de învățământ – 
preuniversitar 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

289.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
„Programul prioritar național 
pentru construirea de sedii 
pentru așezăminte culturale în 
localitățile unde nu există 
asemenea instituții, precum și 
pentru reabilitarea, 
modernizarea și dotarea și 
finalizarea lucrărilor de 
construcție a așezămintelor 
culturale de drept public, din 
mediul rural și mic urban”. 

Se suplimentează suma 
aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI 
transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice cu suma de 2.714 mii 
lei cu destinația Finanțarea 
obiectivului de investiții 
„Reabilitare, modernizare, 
dotare și extindere Casa de 
Cultură oraș Sărmașu, județul 
Mureș”  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că Primăria 
orașului Sărmașu a depus în 
anul 2008 pentru sesiunea din 
anul 2009 Studiul de fezabilitate 
pentru proiectul menționat, 
acesta fiind aprobat printre cele 
88 de obiective de investiții. 
Urmare a acestei selecţii s-a 
solicitat completarea dosarului 
cu expertiza energetică şi de 
rezistenţă a imobilului. În anul 
2010 am depus la C.N.I – S.A. 
sub nr. 9559/15.09.2010 Studiul 
de fezabilitate reactualizat 
conform cerinţelor şi temei de 
proiectare, acesta fiind declarat 
eligibil, fiind încadrat în lista 
sinteză a obiectivelor din 
programul național. În anul 2015 
am depus la dosar reactualizate 
expertizele care erau expirate 
(energetică și de rezistență). În 
anul 2016 am reactualizat 
documentația (Studiul de 
fezabilitate) conform cerințelor 
din adresa nr. 
12.283/19.08.2016 a C.N.I. – 
Compania Națională de Investiții 
București. 
 Conform devizului general 
aprobat sursa de finanțare este: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

- 2.163 mii lei bugetul de stat 

551 mii lei bugetul local 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente 
- Transferuri către instituții 
publice 
 

290.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
OUG nr. 28/2013 PNDL 
„Regenerarea urbană a 
municipiilor și orașelor” 

Se suplimentează suma 
aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI 
transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice cu suma de 2.950 mii 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere următoarele: 
-  Proiectul îşi propune 
îmbunătăţirea mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi 
serviciilor în oraşul Sărmaşu ca 
urmare a reabilitării şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

lei Finanțare pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
„Modernizare și asfaltare străzi 
în orașul Sărmașu și localitățile 
componente”  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

 

modernizării Străzilor care fac 
legătura cu DJ.151. 

faptul că în decurs de 2 ani am 
finanțat din bugetul local și dintr-
un contract de credit intern 
demararea acestei investiții, 
care s-a excutat în procent de 
71,83 %.  Pentru finalizarea 
lucrărilor începute  este 
necesară suma menționată. 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice 
 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

291.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
OUG nr. 28/2013 PNDL 
„Regenerarea urbană a 
municipiilor și orașelor” 

Se suplimentează suma 
aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI 
transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice cu suma de 3.679 mii 
lei Finanțare pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
Finanțare pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
„Modernizarea Drumului 
Comunal DC 104” Balda - 
Vișinelu  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere: 
Acest proiect a fost depus în 
anul 2010 la MDRT la 
subprogramul Drumuri de 
interes local – reabilitare 
modernizare și asfaltare, dar nu 
s-a obținut finanțare. 

- Prin modernizarea 
acestui drum se va evita 
aglomerarea circulaţiei pe 
DJ.151 şi DN16 în sensul că 
acest drum va fi un drum 
ocolitor şi va scurta distanţa 
între localităţi şi în special 
pentru ruta Sărmaşu Cluj 
Napoca cu aproximativ 22 
km, acest drum comunal face 
legătura între loc. de 
reședință Sărmașu și 
localitățile aparținătoare 
Balda și Vișinelu, având o 
lungime de 5 km. 

faptul că în cursul anului 2016 
am finanțat din bugetul local 
această investiție, care s-a 
executat un procent de  13,06%. 
Pentru finalizarea lucrărilor 
începute  este necesară suma 
menționată. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice. 

292.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
OUG nr. 28/2013 PNDL 
„Regenerarea urbană a 
municipiilor și orașelor” 

Se suplimentează suma 
aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI 
transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice cu suma de 8.097 mii 
lei Finanțarea obiectivului de 
investiții „Modernizarea 
Drumului Comunal  DC 103 
com. Sărmașu jud. Mureș” 
  

Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere următoarele: 

- Acest proiect a fost depus 
în anul 2010 la MDRT la 
subprogramul Drumuri de 
interes local – reabilitare 
modernizare și asfaltare, dar 
nu s-a obținut finanțare.  

- Drumul propus pentru 
modernizare are un sistem  
rutier și caracteristici 
geometrice care nu corespund 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

 

categoriei de drum respectiv, 
D.C. 

Acest drum pornește din DJ 151 
din orașul Sărmașu, traversează 
loc. Moruț, îndreptându-se spre 
loc. Tușin și se termină la limita 
com. Sânpetru de Câmpie, jud. 
Mureș, având o lungime de 4,5 
km. 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice 
 

Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

293.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
OUG nr. 28/2013 PNDL 
„Regenerarea urbană a 
municipiilor și orașelor” 

Se suplimentează suma 
aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI 
transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice cu suma de  2.500 mii 
lei pentru introducerea 
obiectivului de 
investiții ”Asfaltare strada 
Fântânel si strada Pârâul 
Bisericii în comuna Lunca 
Bradului, Județul Mureș” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

 
 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent Străzile 
Fântânel și Pârâul Bisericii sunt 
amenajate printr-o pietruire. 
Dispozitivele de evacuarea 
apelor meteorice sunt 
subdimensionate și insuficiente 
ca număr. 
Lucrările de modernizare vor 
asigura parcurgerea străzilor 
proiectate în condiții de 
siguranță și confort sporit. 
Prin executarea lucrărilor 
propuse în prezenta 
documentație se vor obține 
următoarele avantaje tehnico – 
economice: reducerea 
cheltuielilor de exploatarea a 
autovehiculelor și mărirea 
siguranței și confortului 
participanților la trafic. 
Exista SF, PT  aprobate in 2016 
iar achiziția de lucrări este in 
desfășurare din decembrie 2016 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice 
 

294.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
OUG nr. 28/2013 PNDL 
„Regenerarea urbană a 
municipiilor și orașelor” 

Se suplimentează suma 
aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI 
transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice cu suma de 950 mii lei 
pentru introducerea obiectivului 
de investiții ”Amenajare clădire 
administrativa în comuna Lunca 
Bradului, Județul Mureș” 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât clădirea în care 
funcționează primăria a fost 
retrocedată, iar instituția nu 
deține un alt spațiu în care să își 
desfășoare, în condiții normale, 
conform normativelor, 
activitatea administrativă a 
primăriei, s-a decis amenajarea 
unor spații corespunzătoare într-
o clădire achiziționată, situată în 
Lunca Bradului, la nr. 178A. În 
momentul actual, structura de 
rezistență este realizată 
aproape în întregime.  
Clădirea nu este dotată cu 
instalații electrice și de încălzire. 
La instalațiile sanitare s-au 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

 
 

montat doar câteva țevi de 
scurgere și s-a realizat partea de 
ieșire din clădire. 
Exista SF, PT  aprobate in 2016 
iar achiziția de lucrări este in 
desfășurare din decembrie 2016 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice 
 

Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

295.  03/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene 

Se suplimentează Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene cu suma de 1.000 
mii lei cu destinația „Reabilitare 
poduri, podețe și străzi 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent unele dintre 
drumuri sunt in continuare de 
pământ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

interioare din comuna Daneș  – 
jud. Mureș  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

 
Sursa de finanțare: 
Suma se asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din anii 
anteriori, virări de credite 
bugetare, transferuri, cf. Legii 
2015/2001 legea administrației 
publice locale   
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

296.  Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene 

Se introduce in anexa  a 
obiectivului de investiții 
„Modernizare si extindere rețea 
cu apa si înființare rețea de 
canalizare menajera in comuna 
Suseni, Județul Mureș,”cu suma 
de  1.864 mii lei  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Motivaţia amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât suma reprezintă 
valoarea cofinanțării de la 
bugetul local al comunei 
SUSENI  pentru anul 2017. 
Proiectului menționat este in 
valoare de 8.068.534 lei si este 
finanțat prin PNDR, iar suma 
solicitata nu poate fi asigurata 
din bugetul local al comunei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Suseni, iar in cazul nefinanțării 
obiectivului, exista riscul de a se 
pierde finanțarea acestui proiect 
 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice 
 

pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate de acesta 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

297.  Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene 

Se introduce in anexa  a 
obiectivului de investiții 
”Înfiinţare sistem de distribuţie 
apă potabilă în Sat Grindeni, 
Comuna Cheţani, Judeţul 
Mureş” cu suma de  – 4.096. 
mii lei.  
Autori: 

Motivația amendamentului: 
Este necesara extinderea rețelei 
de distribuție a apei potabile 
pentru a crea condiții civilizate 
de trai pentru toți locuitorii 
comunei Chețani. 
 
Sursa de finanțare – din 
fondurile PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2017 în bugetul 
MDRAPFE pentru Programului 
national de dezvoltare locala 
etapa I si a II-a sunt cuprinse 
credite de angajament în sumă 
de 31.000.000 mii lei și credite 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339


 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

bugetare în sumă de 2.270.000 
mii lei. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, în termen de 30 de zile de 
la aprobarea legii bugetului de 
stat, beneficiarii programului 
transmit MDRAPFE necesarul 
de sume pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în 
continuare şi pentru obiectivele 
incluse în program pentru anul în 
curs şi estimările pentru 
următorii ani, în funcţie de 
graficul de execuţie, precum şi 
propunerile de obiective noi de 
investiţii propuse a fi incluse în 
program, după caz.  
-Pentru obiectivele de investiţii 
nou-introduse în program, 
beneficiarii sunt obligaţi să 
transmită ministerului 
următoarele documente sau 
acte justificative: documentaţiile 
tehnico-economice, întocmite în 
conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii, aprobate şi 
finanţate de beneficiari, în 
conformitate cu obiectivele şi 
domeniile specifice ale 
programului, cu încadrarea în 
standardele de cost în vigoare. 
- Potrivit art.10 Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 ministerul încheie 
contracte de finanţare 
multianuale între şi beneficiari, 
pe o perioadă de maximum 4 
ani, în limita creditelor de 
angajament aprobate şi a 
creditelor bugetare aprobate 
şi/sau estimate cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare. 
Creditele bugetare aferente 
contractelor de finanţare 
încheiate  se transferă 
beneficiarilor în limita bugetului 
anual al ministerului aprobat cu 
această destinaţie, în ordinea 
cronologică de înregistrare a 
solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
executate. 
 

298.  03/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene 

Se suplimentează Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene cu suma de 104 mii 
lei cu destinația Achiziționarea 
unei autospeciale de pompieri la 
Comuna Hodac jud. Mureș 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dr. Marius Pascan – Deputat 
PMP 

Motivația amendamentului: 
La sfârșitul anului 2016-
inceputul anului 2017 comuna 
Hodac s-a confruntat cu mai 
multe incendii de locuința. 
Distanta mare pana la prima 
unitate de Pompieri justifica 
necesitatea achiziționării unei 
autospeciale. 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Nu exista temei legal de 
finantare din bugetul MDRAPFE 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339


 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

299.  Anexa 3/15/2  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități 
ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează cu suma de 
1.000 mii lei cu destinația 
Reabilitare Drum Comunal 65 
Grui – Buciumeni, oraș Budești 
județ Călărași 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziția guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 1.000 mii lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

 

300.  Anexa 3/15/2  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități 
ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează cu suma de 
15.000 mii lei cu destinația 
Extindere rețea apă-canal, oraș 
Budești județ Călărași 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziția guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 15.000 mii 
lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

 

301.  Anexa 3/15/2  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități 
ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează cu suma de 
10.000 mii lei cu destinația 
Reabilitare 8 km de drum, oraș 
Budești județ Călărași 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziția guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 10.000 mii 
lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

 

302.  Anexa 3/15 Se alocă suma de 18.585 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
„Modernizare DJ 709 şi DJ 
792C Arad - Pâncota - Buteni 
(61,1 km)” aflat în administrarea 
Consiliului Județean Arad. 
 
Autori: 

Respectivul drum se află într-o 
stare de degradare avansată. 
De-a lungul timpului au avut loc 
multe accidente, soldate cu 
victime, drumul făcând legătura 
dintre Municipiul Arad cu Șiria-
Pâncota-Târnova-Buteni.  
Reabilitarea tronsonului ar 
contribui la îmbunătățirea 
parametrilor relevanți – cum ar fi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dep. Sergiu Vlad, USR 
 

creșterea vitezei de deplasare, 
siguranța rutieră, portanța – dar 
și la punerea în valoare a 
potențialului turistic al zonei. 
Drumurile județene în cauză DJ 
709 și DJ 792C fac legătura cu 
reţelele de transport european 
(TEN-T). 
Suma de 18.585 mii lei pentru 
realizarea obiectivului 
„Modernizare DJ 709 şi DJ 
792C Arad - Pâncota - Buteni 
(61,1 km)” aflat în administrarea 
Consiliului Județean Arad, 
reprezintă 13% pentru 
acoperirea cofinanțării de la 
Bugetul de Stat, în cadrul 
Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 6 - Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de 
importanță regională și locală. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 

303.  Legea bugetului de stat pe anul 
2017, Anexa nr. 3 / 15 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune diminuarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
– Titlul IV „Subvenții” cu suma 
de 180 mii lei. 

Bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
– Titlul IV „Subvenții” se 
diminuează cu suma de 180 mii 
lei, ca urmare a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2017 ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene. 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR  

amendamentului de 
suplimentare a bugetului 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale cu respectiva sumă 
pentru informatizare și 
gestiunea electronică a 
documentelor. 
  
Sursa de finanțare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Titlul IV 
„Subvenții” 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017 

 

304.  Anexa nr. 3 / 15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune diminuarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
– Titlul IV „Subvenții” cu suma 
de 5.000 mii lei. 
  
În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2017 ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene. 
  
Autori: 

Bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
– Titlul IV „Subvenții” se 
diminuează cu suma de 5.000 
mii lei, ca urmare a 
amendamentului de 
suplimentare a bugetului 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale cu respectiva suma 
pentru serviciile publice 
deconcentrate ale MCIN. 
  
Sursa de finanțare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017 

 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR 

Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Titlul IV 
„Subvenții” 
 

305.  Anexa nr. 3 / 15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Titlul „Programului anual de 
acțiuni pe anul 2015 privind 
proiectarea și execuția lucrărilor 
de intervenție pentru reducerea 
riscului seismic la construcțiile 
cu destinația de locuință 
multietajate, încadrate prin 
raport de expertiză tehnică în 
clasa I de risc seismic și care 
prezintă pericol public” se 
modifică în „Programului anual 
de acțiuni privind proiectarea și 
execuția lucrărilor de intervenție 
pentru reducerea riscului 
seismic la construcțiile cu 
destinația de locuință 
multietajate, încadrate prin 
raport de expertiză tehnică în 
clasa I de risc seismic și care 
prezintă pericol public”. 
  
Descrierea „Programului anual 
de acțiuni privind proiectarea și 

Bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
nu include explicitarea alocată 
acestui program prioritar în 
sinteza programelor finanțate 
sau într-o fișă a programului. 
  
O finanțare de 25.000 mii lei 
apare în descrierea programului 
adoptat prin Legea nr. 339/2015 
a bugetului de stat pe anul 2016. 
  
Sursa de finanțare: Nu are 
impact 
asupra proiectului bugetului de 
stat, este o detaliere a acestuia, 
necesară având în vedere 
absența fișei programului din 
Anexa nr. 3 / 15. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

execuția lucrărilor de intervenție 
pentru reducerea riscului 
seismic la construcțiile cu 
destinația de locuință 
multietajate, încadrate prin 
raport de expertiză tehnică în 
clasa I de risc seismic și care 
prezintă pericol public” din  
„Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-2020” 
de la pag. 25 a Anexei nr. 3 / 15 
se completează cu următoarele 
fraze: 
  
„Pentru anul 2017 suma 
propusă este de 35.000 mii lei. 
Cel puțin 10.000 mii lei se vor 
utiliza pentru imobile monument 
istoric sau care găzduiesc și 
instituții de cultură.” 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR 
 

306.  Anexa nr. 3 / 15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene a sumei de 
25.000 mii lei pentru „Programul 
de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și urbanism pentru 
zonele cu monumente istorice 
care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial” prin 
diminuarea respectivei sume din 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 
  
În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2017 ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene. 
  
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Potrivit HG nr. 738 / 2008 privind 
stabilirea măsurilor necesare în 
vederea finanțării, elaborării și 
actualizării documentațiilor de 
amenajare a teritoriului și 
urbanism pentru zonele cu 
monumente istorice care fac 
parte din Lista patrimoniului 
mondial, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
finanțează „Programul de 
elaborare și actualizare a 
documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și urbanism pentru 
zonele cu monumente istorice 
care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial” de la 
capitolul 
70.01 "Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică". 
Bugetul MDRAPFE pe anul 
2017 nu amintește existența 
acestui program. De-a lungul 
timpului, Ministerul Dezvoltării a 
investit în realizarea mai multor 
documentații de urbanism 
pentru situri protejate prin 
includerea în Lista patrimoniului 
mondial UNESCO care nu au 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR 

fost finalizate. Este necesară 
elaborarea etapelor de finalizare 
a documentațiilor de urbanism și 
aprobarea lor astfel încât siturile 
UNESCO să poată fi protejate în 
mod corespunzător. 
  
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, capitolul 
70.01 "Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică". 
 

307.  Anexa nr. 3 / 15 / 29 Alocare a 23.107,2 mii lei pentru 
proiectul de “Reabilitare Spitalul 
Clinic județean de Urgență 
Brașov”.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Spitalul județean de urgență 
Brasov deserveste a patra 
aglomerare metropolitana din 
țară, cu o populatie de peste 450 
mii de locuitori, astfel ca este 
necesara modernizarea 
acestuia pentru imbunatatirea 
calitatilor servicilor oferite catre 
cetateni si pentru sporirea 
capacitatii. Acest obiectiv 
complex de investiții este 
compus din: “Consolidare si 
reamenajare Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Brașov - 
Corp B)” cu un TOTAL 
GENERAL de: 23.107,2 mii lei și 
“Consolidare şi reamenajare a 
Spitalului Clinic de Urgenţă 
Braşov PAVILION CENTRAL - 
Intervenţii Aripa A(inclusiv Corp 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale,Administrației Publice 
și Fondurilor Europene au fost 
dimensionate de acesta în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Recepţie) şi accese Aripa B” cu 
un TOTAL GENERAL de: 
1.632,16 mii lei. Primul obiectiv 
are lucrarea deja contractată de 
către CJBV iar strategia 
administrației locale județene 
este de a preda această lucrare 
către CNI/ MDRAPFE. 
Obiectivul a fost aprobat de 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice prin Ordinul 
385/27.12.2016 si in consecinta 
ii trebuie alocata finantare in 
bugetul pe anul 2017.  
Sursa de finanțare: Alocarea de 
finantare din cadrul 
“Programului national de 
constructii de interes public sau 
social derulat in baza la OG nr. 
25/2001 privind infiintarea 
Companiei Nationale de 
Investitii "C.N.I”, subprogramul 
“Unități sanitare din mediul 
urban”. Nu are impact bugetar.  
 

concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

 

308.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 – Anexa nr. 3 / 15 / 
02 
Capitolul 50.01- CHELTUIELI - 
BUGET DE STAT, Paragraf 40- 
TITLUL IV SUBVENȚII, Articol 
02- Transferuri de capital, 
Alineat 04-Programul pentru 

Alocarea a 20.000 mii lei pentru 
terenuri și locuințe sociale 
pentru a începe desegregarea 
ghetoului Pata Rât, din Cluj-
Napoca.  

 
Autori: 

Pata Rât este unul dintre cele 
mai mari ghetouri din România, 
aflat într-o zonă poluată, în 
preajma unei rampe de gunoi. 
Peste 1.500 de oameni trăiesc 
precar, majoritatea în condiții 
informale. Potrivit statisticilor 
PNUD, 42% dintre rezidenți au 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

construcții de locuințe și săli de 
sport   

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dep. Adrian-Octavian 
Dohotaru, USR 

fost evacuați forțat de autoritățile 
locale. Cum 30% dintre romi la 
nivel național trăiesc informal, o 
intervenție de urgență într-o 
locație cu concentrare mare de 
locuire informală, oferă un 
model de intervenție bazat pe 
principiul „housing first” pentru 
alte așezări informale (peste 
2000, potrivit ISPMN). 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 20.000 mii lei. 
 
Destinaţia: Se suplimentează 
cu 20.000 mii lei Capitolul 50.01- 
CHELTUIELI - BUGET DE 
STAT, Paragraf 40- TITLUL IV 
SUBVENTII, Articol 02- 
Transferuri de capital, Alineat 
04-Programul pentru construcții 
de locuințe și săli de sport  
 

 

309.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
67.500 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea 

După mai mult de 20 de ani de 
la începerea construcției, 
obiectivul “Casa de Cultură” din 
oraşul Întorsura Buzăului, a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
Subprogramul Așezăminte 
culturale 

lucrărilor la obiectivul “Casa de 
Cultură” din oraşul Întorsura 
Buzăului, judeţul Covasna.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Gheorghe BACIU, senator 
PMP 
 

rămas nefinalizat, fiind într-o 
continuă stare de degradare. 
Administrația locală nu dispune 
de sursele necesare continuării 
și finalizării lucrărilor la acest 
obiectiv deosebit de important 
pentru păstrarea identității 
comunității românești din județul 
Covasna. 
Odată ce va fi finalizat, 
activitatea cultural-educativă a 
acestui obiectiv se adresează 
unei populații preponderent 
rurale. 
 
Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătățirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 67.500 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

310.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma 
de 9.221 mii lei pentru 
finanțarea lucrărilor de 
reabilitare și modernizarea 
Școlii Gimnaziale “Lucian 

Sumele sunt necesare pentru 
Îmbunătățirea calității 
infrastructurii și a dotării școlilor 
din Baia Mare: 

• echipamente IT, 
conectare la internet;  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Blaga”, Baia Mare, județul 
Maramureș. 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Ioan-Iustin Talpoș, senator 
PMP 

• dotare cu mobilier 
adecvat desfășurării 
activității școlare și de 
sport;  

• crearea de facilități 
speciale pentru 
persoanele cu 
dezabilități;  

• înlocuirea instalației 
electrice (vechime 56 de 
ani); 

• necesitatea unei săli de 
sport; 

• suport audio-vizual 
pentru lecțiile de 
specialitate; 

 
Sursa de finanţare: 

Diminuarea cu suma de 9.221 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 

FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

311.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
6.743 mii lei pentru finanțarea 
lucrărilor de modernizare a 
rețelei de drumuri de interes 
local în Comuna Repedea, 
Județul Maramureș. 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 6.743 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Ioan-Iustin Talpoș, senator 
PMP 

FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

312.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma 
de 17.800 mii lei pentru 
finanțarea lucrărilor la rețeaua 
de apă și canalizare în Petrova 
și Crasna Vișeului, Județul 
Maramureș. 
 
 Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
 
Ioan-Iustin Talpoș, senator 
PMP 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 17.800 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

313.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
10.138,412 mii lei  pentru 
finanțarea lucrărilor de 
modernizare a drumurilor de 
interes local – sat Cochirleanca, 
Roşioru şi Boboc, Comuna 
Cochirleanca, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Program PNDL 2017. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 10.138,412 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

314.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
9.381 mii lei  pentru finanțarea 
obiectivului de investiţii 
‚Modernizare DC 2 Nicoleşti-
Vâlcele’, comuna Puieşti, 
Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Este vorba de km0+000-8+760. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare : 
Diminuarea cu suma de 9.381 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

 Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

FINANŢELOR PUBLICE – 
ACŢIUNI GENERALE 

315.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
44.531 mii lei pentru  realizarea 
obiectivului de investiţii „Reţea 
publică de canalizare a apelor 
uzate menajere şi staţie de 
epurare în comuna Puieşti, 
Judeţul Buzău”.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP  

Sumele sunt necesare pentru 
creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu, pentru ca 
locuitorii comunei să beneficieze 
de apă potabilă. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 44.531  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

316.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
80.000 mii lei pentru  obiectivul 

Valoarea integrală a proiectului 
se ridică la aproximativ 180.000 
mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

de investiţii "Reabilitare Colegiul 
Naţional 
Mihai Eminescu", municipiul 
Buzău, judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Documentaţia pentru avizarea 
lucrării de abilitare  "Reabilitare 
Colegiul Naţional 
Mihai Eminescu" a fost bugetată 
pentru anul 2016 de la bugetul 
Primăriei Buzău şi tot Primăria a 
alocat deja bani pentru lucrări de 
urgenţă. 
Clădirea acestui prestigios liceu 
datează din 1931 şi este inclus 
în clasa B a monumentelor 
istorice, prin urmare, pentru 
reabilitarea clădirii este nevoie 
de o expertiză avizată de 
Ministerul Culturii. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 80.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

317.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
45.000 mii lei pentru  realizarea 
obiectivului de investiţii „Reţea 
publică de canalizare a apelor 
uzate menajere şi staţie de 
epurare în comuna 
Ghergheasa, Judeţul Buzău”.  
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu, pentru ca 
locuitorii comunei să beneficieze 
de apă potabilă. 
Program în derulare. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 44.531  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP  

nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

318.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
12.000 mii lei  pentru finanțarea 
lucrărilor de modernizare a 
drumurilor de interes local, 
Comuna Ghergheasa, Judeţul 
Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 12.000  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

319.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
800 mii lei  
pentru ,,modernizarea  
sistemului de alimentare cu apă 
potabilă a comunei Călinești, 
Județul Maramureș”.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP  

 

Proiectul de mai sus a fost 
depus la MDRAP pentru 
finanțare în anii 2015 și 2016 dar 
nu a primit finanțare. 
Sistemul de alimentare cu apă a 
comunei Călinești  este sistat din 
luna februarie 2015 de către 
DSP Maramureș  datorită 
faptului că în proiect nu a fost 
prinsă treapta de coagulare - 
floculare a apei. 
Suplimentarea sursei de 
alimentare cu apă se face prin 2 
foraje pentru explorare-
exploatare la adâncimea de 220  
ML,  în  localitatea Călinești, 
stația de pompare apă  şi 2 
foraje pentru explorare – 
exploatare la adâncimea de 250  
ML, în localitatea Văleni, 
comuna  Călinești, stația de 
pompare apă. 
Sursa de finanţare: Diminuar   
suma de  
800 mii lei a sumelor prevăzute la  
Anexa nr.3/65/ MINIST  
FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

320.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.000 mii lei 
pentru ,,construire  sediu nou 
al Primăriei Comunei 

Descriere proiect: Actualul 
sediu al primăriei Călinești este 
construit din anul 1960 având o 
vechime de peste 55 de ani. 
Sediul vechi al primăriei nu mai 
corespunde din punct de vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

Călinești, Județul  
Maramureș”. 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP  

 

funcțional și al siguranței de 
exploatare. 
Proiectul este în curs de 
derulare. Trebuie să menţionăm 
că suma investită până în 
prezent, respectiv 2.510 mii lei, 
sume alocate din fondurile 
proprii, se va pierde în cazul în 
care nu vor fi alocate sumele 
cerute prin amendament.  
Valoare totală a proiectul se 
ridică la 3.156 mii lei. 
Sursa de finanţare: Diminuar   
suma de  
1.000 mii lei a sumelor prevăzute   
Anexa nr.3/65/ MINIST  
FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE  
 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

321.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
3.188 mii lei pentru 
„modernizare drumuri 
comunale in Comuna 
Călineşti, Judeţul 
Maramureş”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  

Primăria Călineşti nu dispune de 
resursele financiare necesare 
finanțării proiectului. Proiectul 
presupune asfaltarea ulițelor din 
localitatea Călinești cu 
următoarele capacități fizice: 
lungime=4,93km, lăţime  parte 
carosabila=2,75-4,5m, BA 16-
17.236 mp, BADPC 20 -2352 t
  
Valoare totală:6.454 mii lei 
Plăți la 31.12.2016: 266 mii lei 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 3.188 mii lei a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

322.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
800.000 mii lei pentru „reparaţii 
capitale la clădirea Şcolii 
Gimnazială Nr.1 din Comuna 
Moisei, Judeţul Maramureş”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

Localul a fost construit în anul 
1964. În prezent există riscul de 
cădere a planşeului iar clădirea 
prezintă un risc ridicat pentru 
incendii. Lucrările prevăzute în 
proiect includ: întărirea 
construcției cu centuri din beton 
armat şi turnarea unu planșeu 
din beton armat, refacere 
instalații electrice, finisări 
interioare, turnare şape 
autonivelante şi montarea de 
dușumele din parchet, etc. 
La Şcoala Nr.1 învaţă 364 de 
copii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
800.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

323.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
800.000 mii lei pentru realizare 
infrastructurii pentru Strada 
Calinisa din Comuna Recea, 
Judeţul Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
Lucrările prevăzute de proiect 
presupun realizarea 
infrastructurii pentru alimentarea 
cu apă, gaz şi energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
800.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

324.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
3.000 mii lei pentru  construcţia 
unui nou sediu pentru Primăria 
Ocna Şugatag, Judeţul 
Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Proiectul este în curs de 
derulare, acesta fiind depus la 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE pe 
Ordonanța de Urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

325.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
2.900 mii lei pentru  realizarea 
drumului de centură în 
localitatea Săsar, Comuna 
Recea, Judeţul Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 2.900 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

326.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
2.900 mii lei pentru  reabilitarea 
Şcolii de arte şi meserii  din 
Comuna Ocna Şugatag, Judeţul 
Maramureş. 
 
Autori: 

Proiectul este în curs de 
derulare, acesta fiind depus la 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE pe 
Ordonanța de Urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 2.900 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

327.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
4.055 mii lei pentru  
modernizare Drum Comunal DC 
32 Cerneşti-Ciocotiş Comuna 
Cernești Loc. Cerneşti - Fînaţe - 
Ciocotiş - Izvoarele, Judeţul 
Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 4.055 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

328.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.506 mii lei  pentru 
modernizarea reţelei de drumuri 
forestiere în comuna Cerneşti, 
Judeţul Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul se află în curs de 
obținere a avizelor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.506 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

329.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
4.967 mii lei  pentru construirea 
a 12 poduri peste Râul Bloaja, 
Judeţul Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul se află în curs de 
evaluare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 4.967 mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 
 
 

330.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
1.679 mii lei  pentru 
modernizarea Căminului 
Cultural din satul Fînaţe, 
Comuna Cerneşti, Judeţul 
Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 
 
 

Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătățirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul se află este depus la 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE spre 
finanţare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 1.679 mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

331.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
4.391 mii lei pentru construirea 

Odată ce va fi finalizat, 
activitatea cultural-educativă a 
acestui obiectiv se adresează 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
Subprogramul Așezăminte 
culturale 

şi dotarea Aşezământului 
Cultural – sat Ciocotiş, Comuna 
Cerneşti, Judeţul Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

unei populații preponderent 
rurale. 
Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătățirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 4.391  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

332.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
45.000 mii lei  pentru finanțarea 
lucrărilor de canalizarea pe 
partea de est a străzii 22 
Decembrie 1989, Consiliului 
Local Sălaj, județul Sălaj.  
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 

Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 45.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Vasile-Cristian Lungu, senator 
PMP 

333.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
500 mii lei  pentru modernizarea 
„Modernizare cămin cultural în 
localitatea Ulmoasa”, Oraşul 
Tăuţii Măgherăuş, Judeţul 
Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 
 
 

Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătățirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 500 
mii lei  a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

334.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
501 mii lei  pentru „Reţea de 
apa şi canalizare strada 142, 
cartier Busag, Oraşul Tăuţii 
Măgherăuş, Judeţul 
Maramureş."  

Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătățirea infrastructurii rurale  
creşterea gradului de civilizaţie în  
spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea  
suma de  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP  

 

501 mii lei a sumelor prevăzute la  
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

335.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
200 mii lei  pentru „Pod peste 
valea Ulmoasa -zona turistica si 
forestiera”, Oraşul Tăuţii 
Măgherăuş, Judeţul Maramureş 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 

Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătățirea infrastructurii rurale  
creşterea gradului de civilizaţie în  
spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea  
suma de  
200 mii lei a sumelor prevăzute la  
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP  

 
336.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 

de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
300 mii lei  pentru „Amenajare 
si modernizare piaţă zona uzina, 
Cartier Băiţa", Oraşul Tăuţii 
Măgherăuş, Judeţul 
Maramureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP  

 

Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătățirea infrastructurii rurale  
creşterea gradului de civilizaţie în  
spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea  
suma de  
300 mii lei a sumelor prevăzute la  
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

337.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
8.000 mii lei  pentru „Amenajare  
zona turistica drum acces 
Limpedea - Pietroasa, din 
cartierul Băiţa - Ulmoasa, 
Judeţul Maramureş. 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 8.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

338.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
8.000 mii lei  pentru „Campus 
școlar Oraşul Tăuţii Măgherăuş, 
Judeţul Maramureş”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 8.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2017. 
 

339.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
530 mii lei  pentru "Reabilitare - 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
propusă nu este clară, ceea ce 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 
 

 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

strada 158 lungime 606 m , in 
localitatea Ulmoasa, Oraşul 
Tăuţii Măgherăuş, Judeţul 
Maramureş”. 
 
Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
a Camerei Deputatilor  
Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului 
a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului 
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 530 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

contravine art.17 alin.(21) din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

340.  Anexa 1 
Capitol 3091, Subcapitol 3 
Venituri din vânzarea 
locuințelor construite din 
fondurile statului 

Renunțarea la privatizarea 
stocului de locuințe publice 

 
Dep. Adrian-Octavian 
Dohotaru, USR 

Stocul de locuințe publice este 
dintre cele mai mici din UE (2%), 
iar media europeană este de 
30%. Categoriile sociale 
vulnerabile nu au acces la 
locuințe sociale, parte a stocului 
de locuințe publice, de aceea 
privatizarea locuințelor 
construite din fondurile statului 
exclude de la o locuire 
accesibilă cetățenii care nu își 
permit achiziția de locuințe sau 
chiriile la prețurile pieței. Soluția 
este închirierea apartamentelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
renunțarea la vânzarea stocului 
de locuințe publice nu face 
obiectul legii bugetare. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/16 Ministerul Finanțelor Publice 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/16 /  
Ministerul Finanțelor Publice 
/ Capitol 5001/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute Anexa nr. 3/16 
/ Ministerul Finanțelor Publice / 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI cu 
suma de 36.200 mii lei pentru 
acoperirea creșterilor salariale 
ale angajaților din aparatul 
propriu și din instituțiile aflate în 
finanțarea Consiliului Județean 
Suceava. 
Din totalul creșterilor salariale, 
estimate la 50.400 mii lei, prin 
Proiectul de Buget se alocă 
doar suma de 14.600 lei.  
 
Sursa de finanțare: 
 Diminuarea cu suma de 36.200 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE  
 
Autori:  
- Daniel-Constantin 
CADARIU, senator PNL 
SUCEAVA 

Ca urmarea a aplicării 
prevederilor Legii nr. 250/2016 
privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
20/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative, în vigoare de 
la 24.12.2016 și a OUG 2/2017 
privind unele măsuri fiscal-
bugetare, precum si 
modificarea si completarea 
unor acte normative, a rezultat 
o creștere salarială de 50.800 
mii lei, pentru salariații din 
aparatul propriu și pentru cei 
din instituțiile aflate în 
finanțarea CJ Suceava. 

Din sumele alocate prin 
Proiectul de Buget se poate 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din 
acesta, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială. Din bugetul 
Ministerului Finanțelor Publice 
cod titlular 16, nu se asigură 
plata angajaților Consiliilor 
Județene sau instituțiilor din 
subordinea acestora. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 

acoperi doar suma de 14.600 
mii lei, rezultând, doar pentru 
salarii, un deficit de 36.200 mii 
lei. 
 
 

2.  Legea bugetului de stat pe anul 
2017, 
Anexa 3/16/01 - Ministerul 
Finanțelor Publice, Grupa 59-
Titlul XI „Alte Cheltuieli” 

Se propune diminuarea 
bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice - Titlul XI „Alte 
Cheltuieli” cu suma de 22.000 
mii lei. 
  
În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2017 ale Ministerului 
Finanțelor Publice. 
  
Sen. Vlad Alexandrescu, USR 

Bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice - 
- Titlul XI „Alte Cheltuieli” se 
diminuează cu suma de 22.000 
mii lei, ca urmare a 
amendamentului de 
suplimentare a bugetului 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale cu respectiva sumă 
pentru finanțarea Programului 
Național de Restaurare a 
Monumentelor Istorice. 
  
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/16/01 - Ministerul 
Finanțelor Publice, Grupa 59-
Titlul XI „Alte Cheltuieli” 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu s-a 
aprobat majorarea bugetului 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale cu suma de 22.000 
mii lei. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/17 Ministerul Justiției 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
20/ TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 20/ 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
cu suma de 36.000 mii lei în 
vederea dublării alocaţiei de 
hrană pentru deţinuţii din 
sistemul penitenciar. 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: În prezent, nivelul 
alocaţiei bugetare  pentru 
alocaţia de hrană a deţinuţilor 
din sistemul penitenciar nu 
asigură nici pe departe condiţii 
de minimă subzistenţă. În acest 
sens, propunem dublarea 
cuantumul alocaţiei zilnice care 
ar putea asigura un salt calitativ 
al detenţiei.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 36.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
Totodată, majorarea alocației de 
hrană pentru deținuții din 



 
 

Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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sistemul penitenciar, nu face 
obiectul legii bugetare anuale.  

2.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 
71/Articol 01/Alineat 01 
Construcţii 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 01 Construcţii cu 
suma de 30.000 mii lei în 
vederea realizării de investiţii 
noi pentru construirea de noi 
spaţii pentru detenţie sau 
modernizarea unor spaţii cu 
destinaţia de penitenciar.  
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Motivare: Investiţiile în 
construirea de noi penitenciare 
sau modernizarea unor spaţii 
care pot avea cu uşurinţă 
destinaţia de penitenciare (de 
ex. foste unităţi militare 
dezafectate) reprezintă singura 
soluţie pentru eliminare 
problemei suprapopulării în 
penitenciarele româneşti.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 30.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

3.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 
71/Articol 01/Alineat 30 Alte 
active fixe 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 30 Alte active fixe cu 
suma de 20.000 mii lei în 

Motivare: În ciuda faptului că  
domeniul penal a suferit o serie 
de modernizări normative – 
noile coduri penale, noua lege a 
executării pedepselor – şi în 
pofida faptului că noul cadru 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
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vederea implementării 
sistemelor electronice de 
supraveghere a deţinuţilor 
pentru 1.000 de persoane.  
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

normativ prevede posibilitatea 
executării pedepselor în 
modalităţi alternative (inclusiv 
prin sisteme electronice de 
supraveghere), acestea nu au 
fost implementate nici până în 
prezent. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 20.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

4.  Bugetul Ministerului Justiţiei  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi alte studii 
 

Alocarea sumei  de 700 mii lei 
pentru finalizarea etapei II şi 
realizarea etapelor  III si IV  
conform  HG 907/2016 (studiu 
de fezabilitate, proiect pentru 
autorizarea  executării 
lucrărilor, proiectul tehnic de 
execuţie ,  pentru investitie  
“Penitenciar 1000 locuri 
Berceni” , obiectiv al carui 
studiu de prefezabilitate a fost 
avizat pozitiv. 
 
 

Motivare: Alocarea sumelor 
este necesară pentru 
definitivarea etapelor 
premergătoare inițierii 
procedurii  de achiziție pentru 
construcția efectivă a 
obiectivului menționat (valoare 
estimată, proiect tehnic și avize 
necesare). Conform estimărilor 
de timp derularea acestei etape 
pe parcursul anului 2017 va 
asigura și o prognoză obiectivă 
pentru alocarea de buget 
conform încadrării în cadrul 

Se propune respingerea întrucât 
potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
Sursa de finanțare propusă în 
amendament nu poate fi reținută 
întrucât aceasta reprezintă, în 
fapt, poziția din Programul de 
Investiții Publice unde se reflectă 
finanțarea acestui tip de 
cheltuieli. 
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Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, 
USR 

bugetului aferent anului 2018 
pentru construcția obiectivului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Justiției  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi alte studii  
500151 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE - I 
Credite de angajament 

 

5.  Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru realizarea etapelor I si II 
conform  HG 907/2016  (nota 
conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   a două obiective de 
investiţii ce vizează crearea a 
două penitenciare, construcţii 
noi sau 
transformarea/reabilitarea unor 
obiective existente(care au o 
alta destinaţie în prezent),  cu o 
capacitate de aprox. 1500 de 
locuri fiecare. 
 
Autori: 

Motivare: Îmbunătățirea 
condițiilor de detenție, precum 
și ralierea la reglemetările UE 
privind minimizarea recidivei, 
reabilitarea socială și 
reintegrarea sunt priorități 
viabile și asumate de strategia 
națională în domeniu.  
Activitatea în cadrul celor  două 
obiective va derula și programe 
ce se vor adresa  deținuților a 
căror pedepse și tipologii ale 
infracțiunilor comise le permit 
includerea în cadrul unor 
serviciilor de reintegrare 
socială/ ecologie umană/ 
educație informală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Justiției  

Se propune respingerea întrucât 
potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
Sursa de finanțare propusă în 
amendament nu poate fi reținută 
întrucât aceasta reprezintă, în 
fapt, poziția din Programul de 
Investiții Publice unde se reflectă 
finanțarea acestui tip de 
cheltuieli. 
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Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
 Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, 
USR 

Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii  
500151 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -  I 
Credite de angajament 
 
 

6.  Ministerul Justitiei  
Anexa nr. 3/17 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
Subcapitolul 3.4. Consolidarea 
și eficientizarea sistemului 
administrației penitenciare 
 

Se propune alocarea sumei de 
22.500 mii lei pentru construcţia 
unui nou penitenciar în afara 
municipiului Timişoara, județul 
Timiș.  
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Cornel Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
mutarea şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în 
afara municipiului Timişoara în 
scopul  dezvoltării infrastructurii 
sistemului 
administratiei penitenciare în 
conformitate cu prevederile 
legale și normele europene de 
detentțe pentru îmbunătățirea 
conditiilor de detenție ale 
persoanelor private de libertate. 
  
 Sursa de finanţare:   -din 
bugetul alocat Ministerului 
Justiției Sociale 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
-  potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate. 
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- amendamentul vizează 
modificarea Documentului de 
Politică și Strategie, care nu face 
parte din bugetul instituției. 
 

7.  Anexa 3/17/02 
Subcapitolul 07 Penitenciare 

Se suplimentează suma 
aferentă Subcapitolului 07 cu 
suma de 105.000 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaților, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului  
Deputat Steriu Valeriu-Andrei 
Grup parlamentar PMP 

Suplimentarea sumei alocate 
este necesară în vederea 
alinierii condițiilor din 
penitenciare la normele 
europene 
 
Sursa de finanțare: 
Creșterea gradului de accesare 
a fondurilor nerambursabile 
aflate la dispoziția statului 
român în exercițiul financiar 
2016 - 2020 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate. 
- potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
Sursa de finanțare propusă prin 
amendament nu poate fi reținută 
întrucât se propune majorarea 
sumelor alocate de la bugetul de 
stat și nu a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile. 
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8.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
10/ TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
  

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL cu suma de 60.000 
mii lei în vederea finanţării a 
500 de posturi din schema de 
personal a serviciilor de 
probaţiune. 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Este de extremă urgenţă 
asigurarea personalului necesar 
pentru structurile locale de 
probaţiune, începând chiar din 
cursul anului 2017, cunoscându-
se faptul că ulterior asigurării 
finanţării urmează procesul de 
ocupare a locurilor prin 
concursuri publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 60.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

9.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
10/ TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 3 
/17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL alocate Agenției 
Naționale de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate 

Suma este necesară pentru 
completarea schemei de 
personal ANABI (în prezent 35 
de posturi din care 27 angajați) 
cu un număr de 50 de posturi 
pentru a permite 
operaționalizarea ANABI și 
începerea activității de 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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(ANABI) la capitolul cheltuieli de 
personal cu suma de 2.932 mii 
lei 
 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Senator SCÂNTEI Laura – 
Iuliana 
Senator GORGHIU Alina - 
Ștefania 
Senator PAULIUC Nicoleta 
Deputat Catalin Predoiu 

valorificare a bunurilor 
indisponibilizate, o sursă 
suplimentară pe termen mediu 
și lung de colectare de venituri la 
Bugetul de stat (recuperarea 
reală și efectivă a prejudiciilor 
cauzate în urma infracțiunilor și 
stabilite prin sentințe 
judecătorești definitive). 
Suma solicitată inițial de MJ 
pentru cheltuieli de personal 
ANABI a fost de 8,832 mii lei, 
suma inclusă în proiect este de 
5,900 mii lei, diferența fiind chiar 
suma solicitată prin prezentul 
amendament. 
 
Sursa:  
Diminuarea cu suma de 2.932 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

10.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
20/ TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 20/ 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
cu suma de 36.000 mii lei în 
vederea dublării alocaţiei de 
hrană pentru deţinuţii din 
sistemul penitenciar. 
 
Autori: 

În prezent, nivelul alocaţiei 
bugetare  pentru alocaţia de 
hrană a deţinuţilor din sistemul 
penitenciar nu asigură nici pe 
departe condiţii de minimă 
subzistenţă. În acest sens, 
propunem dublarea cuantumul 
alocaţiei zilnice care ar putea 
asigura un salt calitativ al 
detenţiei.  
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 36.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
Totodată, majorarea alocației de 
hrană pentru deținuții din 
sistemul penitenciar, nu face 
obiectul legii bugetare anuale.  

11.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 
71/Articol 01/Alineat 01 
Construcţii 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 01 Construcţii cu 
suma de 30.000 mii lei în 
vederea realizării de investiţii noi 
pentru construirea de noi spaţii 
pentru detenţie sau 
modernizarea unor spaţii cu 
destinaţia de penitenciar.  
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 

Investiţiile în construirea de noi 
penitenciare sau modernizarea 
unor spaţii care pot avea cu 
uşurinţă destinaţia de 
penitenciare (de ex. foste unităţi 
militare dezafectate) reprezintă 
singura soluţie pentru eliminare 
problemei suprapopulării în 
penitenciarele româneşti.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 30.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

12.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 
71/Articol 01/Alineat 30 Alte 
active fixe 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 30 Alte active fixe cu 
suma de 20.000 mii lei în 
vederea implementării 
sistemelor electronice de 
supraveghere a deţinuţilor 
pentru 1.000 de persoane.  
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 

În ciuda faptului că  domeniul 
penal a suferit o serie de 
modernizări normative – noile 
coduri penale, noua lege a 
executării pedepselor – şi în 
pofida faptului că noul cadru 
normativ prevede posibilitatea 
executării pedepselor în 
modalităţi alternative (inclusiv 
prin sisteme electronice de 
supraveghere), acestea nu au 
fost implementate nici până în 
prezent. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 20.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 

http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

13.  Anexa 3/17/02  
capitol 5001 paragraf 20 articol 
28, denumire indicator Ajutor 
Public Judiciar 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 1.760,114 mii lei. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Senator PNL Fenechiu Cătălin 
Daniel 
 

Asa cum rezulta neechivoc din 
proiectul propus de Guvern, 
suma propusa pentru anul 2017 
este mai mica decat executia 
preliminata pe 2016 - 42.400 mii 
lei față de 46.199 mii lei.  
La acest moment  - asa cum 
rezulta din Adresele numarul 37-
DCAJ/21.07.2016, 37/DCAJ/ 
16.11.2016, emise de UNBR 
catre Ministerul Justitiei – suma 
necesară estimată pentru anul 
2017 este de 44.160,114 mii lei 
care cuprinde: remuneraţii 
cuvenite pentru asistenţa din 
oficiu obligatorie, potrivit legii 
penale; remuneraţii cuvenite 
pentru ajutorul public judiciar şi 
extrajudiciar; remuneraţii 
cuvenite pentru activităţile 
desfăşurate de „curatorul 
special”- în cazurile în care 
suma nu este avansată de către 
partea interesată şi este 
suportată cu titlu de cheltuială 
judiciară şi extrajudiciară, 
derivată din acţiuni în 
reprezentarea intereselor 
statului, potrivit dispoziţiilor 
legale.  
Or in conditiile in care:  

Se propune respingerea întrucât 
potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate. 
Sursa de finanțare nu este 
corect indicata. 
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a. suma propusa pentru 
ajutorul public judiciar este mai 
mica cu 1.760,114 mii  lei decat 
suma necesară estimată.  
b. numarul cauzelor in care 
cetatenii beneficiaza potrivit legii 
de ajutor public judiciar este in 
crestere de la an la an. 
Este evident ca suma propusa 
este insuficienta pentru 
asigurarea ajutorului public 
judiciar si respectarea 
obligatiilor pe care Statul Roman 
le are fata de proprii cetateni. 
Apreciem ca in situatia in care 
suma propusa pentru ajutorul 
public judiciar nu va fi corelata 
cu necesitatile reale, in scurta 
vreme in sistemul judiciar vom 
asista la un blocaj din care va 
pierde – in principal, cetateanul 
roman. Astfel, acesta neputand 
beneficia de ajutorul public 
judiciar, se incalca dispozitiunile 
constitutionale prevazute in art. 
15, art.16, art. 21 alin. 2 si 3, art. 
24, art. 47. 
Sursa de finantare: prin 
diminuarea sumei alocate 
Programului pentru constructii 
de locuinte si sali de sport - 
Anexa 3/15/7 Capitol bugetar 
5001 cu suma de 1.760,114 mii 
lei sumă ce va fi pentru Anexa 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 13 
 

3/17/02 capitol 5001 paragraf 20 
articol 28, denumire indicator 
Ajutor Public Judiciar. 

14.  Ministerul Justitiei  
Anexa nr. 3/17 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
Subcapitolul 3.4. Consolidarea 
și eficientizarea sistemului 
administrației penitenciare 
 

Se propune alocarea sumei de 
22.500 mii lei pentru construcţia 
unui nou penitenciar în afara 
municipiului Timişoara, județul 
Timiș.  
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Cornel Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
mutarea şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în 
afara municipiului Timişoara în 
scopul  dezvoltării infrastructurii 
sistemului 
administratiei penitenciare în 
conformitate cu prevederile 
legale și normele europene de 
detentțe pentru îmbunătățirea 
conditiilor de detenție ale 
persoanelor private de libertate. 
  
 Sursa de finanţare:   -din 
bugetul alocat Ministerului 
Justiției Sociale 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
-  potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate. 
- amendamentul vizează 
modificarea Documentului de 
Politică și Strategie, care nu face 
parte din bugetul instituției. 
 

15.  Anexa 3/17/02 
Subcapitolul 07 Penitenciare 

Se suplimentează suma 
aferentă Subcapitolului 07 cu 
suma de 105.000 mii lei 

Suplimentarea sumei alocate 
este necesară în vederea 
alinierii condițiilor din 

Se propune respingerea 
întrucât: 
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Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Deputat Steriu Valeriu-Andrei 
Grup parlamentar PMP 

penitenciare la normele 
europene 
 
Sursa de finanțare: 
Creșterea gradului de accesare 
a fondurilor nerambursabile 
aflate la dispoziția statului 
român în exercițiul financiar 
2016 - 2020 

- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate. 
- potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
Sursa de finanțare propusă prin 
amendament nu poate fi reținută 
întrucât se propune majorarea 
sumelor alocate de la bugetul de 
stat și nu a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile. 

16.  Bugetul Ministerului Justiţiei  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi alte studii 
 

Alocarea sumei  de 700 mii lei 
pentru finalizarea etapei II şi 
realizarea etapelor  III si IV  
conform  HG 907/2016 (studiu 
de fezabilitate, proiect pentru 
autorizarea  executării lucrărilor, 
proiectul tehnic de execuţie ,  

Alocarea sumelor este necesară 
pentru definitivarea etapelor 
premergătoare inițierii procedurii  
de achiziție pentru construcția 
efectivă a obiectivului menționat 
(valoare estimată, proiect tehnic 
și avize necesare). Conform 

Se propune respingerea întrucât 
potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
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pentru investitie  “Penitenciar 
1000 locuri Berceni” , obiectiv al 
carui studiu de prefezabilitate a 
fost avizat pozitiv. 
 
 Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, 
USR 

estimărilor de timp derularea 
acestei etape pe parcursul 
anului 2017 va asigura și o 
prognoză obiectivă pentru 
alocarea de buget conform 
încadrării în cadrul bugetului 
aferent anului 2018 pentru 
construcția obiectivului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Justiției  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi alte studii  
500151 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE - I Credite de 
angajament 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Sursa de finanțare nu este 
corect indicată. 
 
 

Sursa de finanțare propusă în 
amendament nu poate fi reținută 
întrucât aceasta reprezintă, în 
fapt, poziția din Programul de 
Investiții Publice unde se reflectă 
finanțarea acestui tip de 
cheltuieli. 
 

17.  Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru realizarea etapelor I si II 
conform  HG 907/2016  (nota 
conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii)   

Îmbunătățirea condițiilor de 
detenție, precum și ralierea la 
reglemetările UE privind 
minimizarea recidivei, 
reabilitarea socială și 
reintegrarea sunt priorități 
viabile și asumate de strategia 
națională în domeniu.  

Se propune respingerea întrucât 
potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
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a două obiective de investiţii ce 
vizează crearea a două 
penitenciare, construcţii noi sau 
transformarea/reabilitarea unor 
obiective existente(care au o 
alta destinaţie în prezent),  cu o 
capacitate de aprox. 1500 de 
locuri fiecare. 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, 
USR 

Activitatea în cadrul celor  două 
obiective va derula și programe 
ce se vor adresa  deținuților a 
căror pedepse și tipologii ale 
infracțiunilor comise le permit 
includerea în cadrul unor 
serviciilor de reintegrare socială/ 
ecologie umană/ educație 
informală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Justiției  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii  
500151 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE -  I Credite de 
angajament 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Sursa de finanțare nu este 
corect indicată. 
 
 

Sursa de finanțare propusă în 
amendament nu poate fi reținută 
întrucât aceasta reprezintă, în 
fapt, poziția din Programul de 
Investiții Publice unde se reflectă 
finanțarea acestui tip de 
cheltuieli. 
 

18.  Legea bugetului de stat pe anul 
2017, Capitolul II, art. 27 alin. 3, 
“(3) În anul 2017, la solicitarea 
Uniunii Naționale a Practicienilor 
în Insolvență din 

“(3) În anul 2017, la solicitarea 
Uniunii Naționale a Practicienilor 
în Insolvență din România, 
având în vedere deficitul 
disponibilităților fondului de 
lichidare care nu acoperă 
cheltuielile aferente procedurilor 

Legea nr. 1/2017 privind 
eliminarea unor taxe şi tarife, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative elimină sursa 
finanțării fondului de lichidare 
din colectarea taxelor de către 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
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România, în măsura în care 
disponibilitățile fondului de 
lichidare nu acoperă cheltuielile 
aferente procedurilor cărora le 
este destinat, în condițiile legii, 
transferul pentru fondul de 
lichidare se va face din bugetul 
Ministerul Justiției, prin bugetul 
Oficiului Național al Registrului 
Comerțului, de la capitolul 61.01 
„Ordine publică și siguranță 
națională”, titlul 55 „Alte 
transferuri”, în limita creditelor 
bugetare aprobate cu această 
destinație”. 

cărora le este destinat, în 
condițiile legii, transferul pentru 
fondul de lichidare se va face din 
bugetul Ministerul Justiției, prin 
bugetul Oficiului Național al 
Registrului Comerțului, de la 
capitolul 61.01 ”Ordine publică 
și siguranță națională, titlul 
55 ”Alte transferuri”, în limita 
sumei de 85.000 mii de lei 
aprobată cu această destinație.” 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Dep. Stelian-Cristian Ion, USR 

Oficiul Național al Registrului 
Comerțului și menționează 
obligația susținerii fondului de 
lichidare prin bugetul Ministerul 
de Justiție. 
Curtea Constituțională prin 
Decizia nr. 1003/14.07.2011 a 
calificat activitatea de lichidare 
ca fiind o activitate de utiliate 
publică pentru menținerea unui 
mediu de afaceri sănătos și 
securitatea circuitului civil. 
Simpla mențiune în proiectul de 
lege potrivit căreia ”transferul 
pentru fondul de lichidare se va 
face din bugetul Ministerul 
Justiției, prin bugetul Oficiului 
Național al Registrului 
Comerțului, de la capitolul 61.01 
Ordine publică și siguranță 
națională, titlul 55 Alte 
transferuri, în limita creditelor 
bugetare aprobate cu această 
destinație” este prea vagă și nu 
ține cont de necesitatea 
concretă de finanțare a acestui 
fond care pentru anul 2017 se 
ridică la suma de 85.000 mii lei. 
O subfinanțare a fondului  de 
lichidare ar afecta posibilitatea 
continuării activității 
practicienilor în insolvență. 
 

completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
- în bugetul Ministerului Justiției 
la capitolul 61.01 ”Ordine publică 
și siguranță națională”, titlul 
51 ”Transfeuri între unități ale 
administrației publice” sunt 
cuprinse și sumele pentru 
subvenționarea sistemului 
penitenciar, iar reducerea 
sumelor ar afecta desfășurarea 
în bune condiții a atribuţiilor şi 
obiectivelor stabilite pentru anul 
2017 pentru Administrația 
Națională a Penitenciarelor. 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Justitiei 
Anexa 3/17/01 de la capitolul 
61.01 ”Ordine publică și 
siguranță națională, grupa/titlul 
51,  ”TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE” 
 
Destinația: Bugetul Ministerului 
Justitiei 
Anexa 3/17/01 de la capitolul 
61.01 ”Ordine publică și 
siguranță națională, grupa/titlul 
55,  ”TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI” 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Sursa de finanțare nu este 
corect indicată. 

19.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
10/ TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
  

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL cu suma de 60.000 
mii lei în vederea finanţării a 
500 de posturi din schema de 
personal a serviciilor de 
probaţiune. 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 

Este de extremă urgenţă 
asigurarea personalului necesar 
pentru structurile locale de 
probaţiune, începând chiar din 
cursul anului 2017, cunoscându-
se faptul că ulterior asigurării 
finanţării urmează procesul de 
ocupare a locurilor prin 
concursuri publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 60.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

20.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
10/ TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 3 
/17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL alocate Agenției 
Naționale de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate 
(ANABI) la capitolul cheltuieli de 
personal cu suma de 2.932 mii 
lei 
 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 

Suma este necesară pentru 
completarea schemei de 
personal ANABI (în prezent 35 
de posturi din care 27 angajați) 
cu un număr de 50 de posturi 
pentru a permite 
operaționalizarea ANABI și 
începerea activității de 
valorificare a bunurilor 
indisponibilizate, o sursă 
suplimentară pe termen mediu 
și lung de colectare de venituri la 
Bugetul de stat (recuperarea 
reală și efectivă a prejudiciilor 
cauzate în urma infracțiunilor și 
stabilite prin sentințe 
judecătorești definitive). 
Suma solicitată inițial de MJ 
pentru cheltuieli de personal 
ANABI a fost de 8,832 mii lei, 
suma inclusă în proiect este de 
5,900 mii lei, diferența fiind chiar 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
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hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Senator SCÂNTEI Laura – 
Iuliana 
Senator GORGHIU Alina - 
Ștefania 
Senator PAULIUC Nicoleta 
Deputat Catalin Predoiu 

suma solicitată prin prezentul 
amendament. 
 
Sursa:  
Diminuarea cu suma de 2.932 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

21.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
20/ TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 20/ 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
cu suma de 36.000 mii lei în 
vederea dublării alocaţiei de 
hrană pentru deţinuţii din 
sistemul penitenciar. 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

În prezent, nivelul alocaţiei 
bugetare  pentru alocaţia de 
hrană a deţinuţilor din sistemul 
penitenciar nu asigură nici pe 
departe condiţii de minimă 
subzistenţă. În acest sens, 
propunem dublarea cuantumul 
alocaţiei zilnice care ar putea 
asigura un salt calitativ al 
detenţiei.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 36.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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Totodată, majorarea alocației de 
hrană pentru deținuții din 
sistemul penitenciar, nu face 
obiectul legii bugetare anuale.  

22.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 
71/Articol 01/Alineat 01 
Construcţii 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 01 Construcţii cu 
suma de 30.000 mii lei în 
vederea realizării de investiţii noi 
pentru construirea de noi spaţii 
pentru detenţie sau 
modernizarea unor spaţii cu 
destinaţia de penitenciar.  
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Investiţiile în construirea de noi 
penitenciare sau modernizarea 
unor spaţii care pot avea cu 
uşurinţă destinaţia de 
penitenciare (de ex. foste unităţi 
militare dezafectate) reprezintă 
singura soluţie pentru eliminare 
problemei suprapopulării în 
penitenciarele româneşti.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 30.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

23.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 
71/Articol 01/Alineat 30 Alte 
active fixe 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 

În ciuda faptului că  domeniul 
penal a suferit o serie de 
modernizări normative – noile 
coduri penale, noua lege a 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
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01/Alineat 30 Alte active fixe cu 
suma de 20.000 mii lei în 
vederea implementării 
sistemelor electronice de 
supraveghere a deţinuţilor 
pentru 1.000 de persoane.  
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

executării pedepselor – şi în 
pofida faptului că noul cadru 
normativ prevede posibilitatea 
executării pedepselor în 
modalităţi alternative (inclusiv 
prin sisteme electronice de 
supraveghere), acestea nu au 
fost implementate nici până în 
prezent. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 20.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

24.  Anexa 3/17/02  
capitol 5001 paragraf 20 articol 
28, denumire indicator Ajutor 
Public Judiciar 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 1.760,114 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 

Asa cum rezulta neechivoc din 
proiectul propus de Guvern, 
suma propusa pentru anul 2017 
este mai mica decat executia 
preliminata pe 2016 - 42.400 mii 
lei față de 46.199 mii lei.  
La acest moment  - asa cum 
rezulta din Adresele numarul 37-
DCAJ/21.07.2016, 37/DCAJ/ 
16.11.2016, emise de UNBR 
catre Ministerul Justitiei – suma 
necesară estimată pentru anul 

Se propune respingerea întrucât 
potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
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hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Senator PNL Fenechiu Cătălin 
Daniel 
 

2017 este de 44.160,114 mii lei 
care cuprinde: remuneraţii 
cuvenite pentru asistenţa din 
oficiu obligatorie, potrivit legii 
penale; remuneraţii cuvenite 
pentru ajutorul public judiciar şi 
extrajudiciar; remuneraţii 
cuvenite pentru activităţile 
desfăşurate de „curatorul 
special”- în cazurile în care 
suma nu este avansată de către 
partea interesată şi este 
suportată cu titlu de cheltuială 
judiciară şi extrajudiciară, 
derivată din acţiuni în 
reprezentarea intereselor 
statului, potrivit dispoziţiilor 
legale.  
Or in conditiile in care:  
c. suma propusa pentru 
ajutorul public judiciar este mai 
mica cu 1.760,114 mii  lei decat 
suma necesară estimată.  
d. numarul cauzelor in care 
cetatenii beneficiaza potrivit legii 
de ajutor public judiciar este in 
crestere de la an la an. 
Este evident ca suma propusa 
este insuficienta pentru 
asigurarea ajutorului public 
judiciar si respectarea 
obligatiilor pe care Statul Roman 
le are fata de proprii cetateni. 

respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate. 
Sursa de finanțare nu este 
corect indicata. 
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Apreciem ca in situatia in care 
suma propusa pentru ajutorul 
public judiciar nu va fi corelata 
cu necesitatile reale, in scurta 
vreme in sistemul judiciar vom 
asista la un blocaj din care va 
pierde – in principal, cetateanul 
roman. Astfel, acesta neputand 
beneficia de ajutorul public 
judiciar, se incalca dispozitiunile 
constitutionale prevazute in art. 
15, art.16, art. 21 alin. 2 si 3, art. 
24, art. 47. 
Sursa de finantare: prin 
diminuarea sumei alocate 
Programului pentru constructii 
de locuinte si sali de sport - 
Anexa 3/15/7 Capitol bugetar 
5001 cu suma de 1.760,114 mii 
lei sumă ce va fi pentru Anexa 
3/17/02 capitol 5001 paragraf 20 
articol 28, denumire indicator 
Ajutor Public Judiciar. 

25.  Ministerul Justitiei  
Anexa nr. 3/17 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
Subcapitolul 3.4. Consolidarea 
și eficientizarea sistemului 
administrației penitenciare 
 

Se propune alocarea sumei de 
22.500 mii lei pentru construcţia 
unui nou penitenciar în afara 
municipiului Timişoara, județul 
Timiș.  
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
mutarea şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în 
afara municipiului Timişoara în 
scopul  dezvoltării infrastructurii 
sistemului 
administratiei penitenciare în 
conformitate cu prevederile 
legale și normele europene de 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
-  potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în dezbatere 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Cornel Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

detentțe pentru îmbunătățirea 
conditiilor de detenție ale 
persoanelor private de libertate. 
  
 Sursa de finanţare:   -din 
bugetul alocat Ministerului 
Justiției Sociale 

numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate. 
- amendamentul vizează 
modificarea Documentului de 
Politică și Strategie, care nu face 
parte din bugetul instituției. 
 

26.  Anexa 3/17/02 
Subcapitolul 07 Penitenciare 

Se suplimentează suma 
aferentă Subcapitolului 07 cu 
suma de 105.000 mii lei 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Deputat Steriu Valeriu-Andrei 
Grup parlamentar PMP 

Suplimentarea sumei alocate 
este necesară în vederea 
alinierii condițiilor din 
penitenciare la normele 
europene 
 
Sursa de finanțare: 
Creșterea gradului de accesare 
a fondurilor nerambursabile 
aflate la dispoziția statului 
român în exercițiul financiar 
2016 - 2020 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate. 

http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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- potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
Sursa de finanțare propusă prin 
amendament nu poate fi reținută 
întrucât se propune majorarea 
sumelor alocate de la bugetul de 
stat și nu a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile. 

27.  Bugetul Ministerului Justiţiei  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi alte studii 
 

Alocarea sumei  de 700 mii lei 
pentru finalizarea etapei II şi 
realizarea etapelor  III si IV  
conform  HG 907/2016 (studiu 
de fezabilitate, proiect pentru 
autorizarea  executării lucrărilor, 
proiectul tehnic de execuţie ,  
pentru investitie  “Penitenciar 
1000 locuri Berceni” , obiectiv al 
carui studiu de prefezabilitate a 
fost avizat pozitiv. 
 
 Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 

Alocarea sumelor este necesară 
pentru definitivarea etapelor 
premergătoare inițierii procedurii  
de achiziție pentru construcția 
efectivă a obiectivului menționat 
(valoare estimată, proiect tehnic 
și avize necesare). Conform 
estimărilor de timp derularea 
acestei etape pe parcursul 
anului 2017 va asigura și o 
prognoză obiectivă pentru 
alocarea de buget conform 
încadrării în cadrul bugetului 
aferent anului 2018 pentru 
construcția obiectivului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Justiției  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi alte studii  

Se propune respingerea întrucât 
potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
Sursa de finanțare propusă în 
amendament nu poate fi reținută 
întrucât aceasta reprezintă, în 
fapt, poziția din Programul de 
Investiții Publice unde se reflectă 
finanțarea acestui tip de 
cheltuieli. 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, 
USR 

500151 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE - I Credite de 
angajament 
 
Motivația respingerii comisiei: 
Sursa de finanțare nu este 
corect indicată. 

28.  Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru realizarea etapelor I si II 
conform  HG 907/2016  (nota 
conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii)   
a două obiective de investiţii ce 
vizează crearea a două 
penitenciare, construcţii noi sau 
transformarea/reabilitarea unor 
obiective existente(care au o 
alta destinaţie în prezent),  cu o 
capacitate de aprox. 1500 de 
locuri fiecare. 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 

Îmbunătățirea condițiilor de 
detenție, precum și ralierea la 
reglemetările UE privind 
minimizarea recidivei, 
reabilitarea socială și 
reintegrarea sunt priorități 
viabile și asumate de strategia 
națională în domeniu.  
Activitatea în cadrul celor  două 
obiective va derula și programe 
ce se vor adresa  deținuților a 
căror pedepse și tipologii ale 
infracțiunilor comise le permit 
includerea în cadrul unor 
serviciilor de reintegrare socială/ 
ecologie umană/ educație 
informală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Justiției  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii  

Se propune respingerea întrucât 
potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
Sursa de finanțare propusă în 
amendament nu poate fi reținută 
întrucât aceasta reprezintă, în 
fapt, poziția din Programul de 
Investiții Publice unde se reflectă 
finanțarea acestui tip de 
cheltuieli. 
 

http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, 
USR 

500151 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE -  I Credite de 
angajament 
Motivația respingerii comisiei: 
Sursa de finanțare nu este 
corect indicată. 
 

 

http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868


ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/18 Ministerul Apărării Naționale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/18 
 
Ministerul Apărării Naţionale 
Capitolul 60 Apărare 
Titlul 70-71 

(1) În anul 2017 se alocă un 
procent de 2% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul apărării. 

(2) Bugetul ordonatorului 
principal de credite şi anexa 
respectivă se modifică 
corespunzător. 

(3) Cheltuielile legate de 
participarea forţelor armate 
române la operaţiunile în 
străinătate sub egida ONU, 
OSCE, NATO, Uniunii Europene 
sau în cadrul unor coaliţii 
multinaţionale vor fi suportate 
din alte fonduri guvernamentale. 

 
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PSD 

Necesitatea finanţării cu 
prioritate a cheltuielilor de 
capital din domeniul apărării, 
pentru finanţarea programelor 
de înzestrare cu tehnică militară 
modernă este în acord cu 
obiectivele asumate şi cerinţele 
interne şi internaţionale şi 
impune mărirea alocărilor 
bugetare pentru acest domeniu. 

 
Necesitatea respectării 

angajamentelor internaţionale 
ale României în domeniul 
apărării şi securităţii 
 
Sursa de finanţare:  
         Bugetul de stat 
         Bugetul Ministerului 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Prin proiectul de buget s-a 
alocat deja Ministerului Apărării 
Naționale procentul de 2% din 
PIB pe cheltuieli bugetare. 
Potrivit legislației în vigoare, 
participarea forțelor armate la 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- prin proiectul de buget s-a 
alocat deja Ministerului Apărării 
Naționale procentul de 2% din 
PIB; 
 - propunerea  intră în 
contradicţie cu prevederile art.19 
alin.(1) al Legii nr.121/2011 
privind participarea forţelor 
armate la misiuni şi operaţii în 
afara teritoriului statului român, 
cu modificările ulterioare, care 
prevede că: „Fondurile necesare 
participării forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român se 
asigură de la bugetul de stat, 
prin bugetele instituţiilor 
trimiţătoare.” 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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operațiuni nu poate fi finanțată 
din alte fonduri. 

2.  Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naţionale 
 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II - Bunuri şi servicii 
Articol 10 Cercetare - 
Dezvoltare 
  

Se propune majorarea sumei 
alocate (1116 mii lei) cu 2884 
mii lei obţinuţi prin diminuarea 
sumei altui articol de la 
Capitolul 6001 
Titlul II - bunuri şi servicii 
Grupa 20 
  
  
  
 Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Dep. Matei-Adrian Dobrovie, 
USR 

Încurajarea cercetării-invenţiilor 
în domeniul tehnicii militare de 
apărare 
Întărirea capacităţii naţionale de 
apărare 
 
Sursa de finanţare: 
2884 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa 3/18/02 
Capitol 6001 
Grupa  20 
Articol 30 
Alineat 30 
Alte chelt. cu bunuri şi servicii 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Amendament retras de inițiator. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 47 din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
ordonatorii principali de credite 
pot efectua virări de credite 
bugetare, în funcție de prioritățile 
stabilite pentru exercițiul 
bugetar. 

3.  Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naţionale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 05 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate cu 161.713 mii 
lei pentru asigurarea  
necesarului de carburanţi-
lubrifianţi pentru funcţionarea 
tehnicii militare potrivit 
standardelor NATO.  
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 100% (în proiectul 
de buget  se asigură doar 48%) 
a necesarului de carburanţi-
lubrifianţi pentru funcţionarea 
tehnicii militare potrivit 
standardelor NATO (180 ore de 
zbor/pilot, 3132 zile instrucţie pe 
mare/fluviu, 150 ore de marş 
pentru un militar din forţele 
terestre, etc) 
 
Sursa de finanţare: Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2017 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Apărării Naționale 
au fost dimensionate în 
concordanță cu atribuțiile, 
obiectivele și politica sa în 
domeniu; 
- potrivit art. 47 din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
ordonatorii principali de credite 
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Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naţionale, Capitol 6001, 
Grupa  71, Titlul XIII - Active 
nefinanciare, Articol 01, Alineat 
30 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Potrivit legislației finanțelor 
publice, art.21, instituțiile publice 
sunt obligate să rețină 10% din 
fondurile alocate pentru o 
execuție bugetară prudentă, 
fonduri suficiente pentru a 
asigura necesarul de carburanți-
lubrifianți pentru funcționarea 
tehnicii militare în a doua parte a 
anului bugetar. 
 
 

pot efectua virări de credite 
bugetare, în funcție de prioritățile 
stabilite pentru exercițiul 
bugetar. 

4.  Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naţionale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II - Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 06 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate cu 108.426 mii 
lei pentru asigurarea pieselor de 
schimb pentru tehnica de luptă. 
 
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea 100% (în proiectul 
de buget se asigură doar 50%) a 
pieselor de schimb pentru 
tehnica de luptă aflată în dotarea 
MU şi unităţi. 
Anexa 3/18/02 
 
Sursa de finanţare: Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2017 
Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naţionale, Capitol 6001, 
Grupa  71, Titlul XIII- Active 
nefinanciare, Articol 01, Alineat 
30 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Apărării Naționale 
au fost dimensionate în 
concordanță cu atribuțiile, 
obiectivele și politica sa în 
domeniu; 
- potrivit art. 47 din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
ordonatorii principali de credite 
pot efectua virări de credite 
bugetare, în funcție de prioritățile 
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Motivatia respingerii Comisiei: 
Potrivit legislației finanțelor 
publice, art.21, instituțiile publice 
sunt obligate să rețină 10% din 
fondurile alocate pentru o 
execuție bugetară prudentă, 
fonduri suficiente pentru a 
asigura necesarul de cheltuieli 
pentru piesele de schimb pentru 
tehnica de luptă. 
 

stabilite pentru exercițiul 
bugetar. 

5.  Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naţionale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 09 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate cu 168.115 mii 
lei pentru asigurarea 
cheltuielilor de operare şi 
mentenanţă 
 
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea în proporţie de 100% 
(în proiectul de buget se asigură 
doar 50%) a cheltuielilor de 
operare şi mentenanţă a tehnicii 
de luptă aflată în dotarea MU şi 
unităţi. 
 
Sursa de finanţare: Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2017 
Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naţionale, Capitol 6001, 
Grupa  71, Titlul XIII - Active 
nefinanciare, Articol 01, Alineat 
30 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Potrivit legislației finanțelor 
publice, art.21, instituțiile publice 
sunt obligate să rețină 10% din 
fondurile alocate pentru o 
execuție bugetară prudentă, 
fonduri suficiente pentru a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Apărării Naționale 
au fost dimensionate în 
concordanță cu atribuțiile, 
obiectivele și politica sa în 
domeniu; 
- potrivit art. 47 din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
ordonatorii principali de credite 
pot efectua virări de credite 
bugetare, în funcție de prioritățile 
stabilite pentru exercițiul 
bugetar. 
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asigura cheltuielilor de operare 
și mentenanță. 
 
 
 

6.  Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naţionale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II - Bunuri şi servicii 
Articol 02  

Se propune suplimentarea 
sumei alocate cu   16.525 mii 
lei pentru asigurarea 
cheltuielilor de reparaţii curente 
la clădiri. 
 
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea în proporţie de 100% 
(în proiectul de buget se asigură 
doar 75%) a cheltuielilor pentru 
efectuarea de reparaţii curente 
la clădiri. 
 
Sursa de finanţare: Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2017 
Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naţionale, Capitol 6001, 
Grupa  71, Titlul XIII - Active 
nefinanciare, Articol 01, Alineat 
30 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Potrivit legislației finanțelor 
publice, art.21, instituțiile publice 
sunt obligate să rețină 10% din 
fondurile alocate pentru o 
execuție bugetară prudentă, 
fonduri suficiente pentru a 
asigura cheltuielilor de reparații 
curente la clădiri. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Apărării Naționale 
au fost dimensionate în 
concordanță cu atribuțiile, 
obiectivele și politica sa în 
domeniu; 
- potrivit art. 47 din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
ordonatorii principali de credite 
pot efectua virări de credite 
bugetare, în funcție de prioritățile 
stabilite pentru exercițiul 
bugetar. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/19 Ministerul Afacerilor Interne 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Ministerul Afacerilor Interne 
3/19/02/80.01/01/11 
Titlul 71 Active 
nefinanciare/02/01 

În bugetul Ministerului Afacerilor 
Interne, la capitolul 80.01 
"Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă", titlul 
71 ”Active nefinanciare”, este 
cuprinsă şi suma de 91.000 mii 
lei care va fi utilizată de către 
Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale exclusiv pentru 
constituirea, în condiţiile legii, a 
stocurilor rezervă de stat de 
octoxid de uraniu.  
 
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Deputat PSD - Iulian IANCU 

În conformitate cu art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2011 privind 
asigurarea cantităţilor de apă 
grea şi octoxid de uraniu pentru 
unităţile 1-4 de la CNE 
Cernavoda. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Fondurile alocate ministerului 
acoperă necesitatea. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
de 91.000 mii lei este deja 
cuprinsă în bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne, la capitolul 
80.01 "Acţiuni generale 
economice, comerciale şi de 
muncă", titlul 71 "Active 
nefinanciare". 

2.  Anexa nr.3/19 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
 
  

În anul 2017 cheltuielile pentru 
finanţarea activităţii de ordine 
publică se asigură din fonduri 
bugetare în limita a cel puţin 3 % 
din PIB (24.455,9 milioane lei). 
 

Fondurile sunt necesare 
pentru completarea deficitului 
de mijloace tehnice al MAI, 
precum şi pentru desfăşurarea 
în condiţii optime a misiunilor 
specifice.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit art. 17, alin. (3) din Legea 
nr. 500/2002  „În timpul 
dezbaterilor nu pot fi aprobate 
amendamente la legile bugetare 
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Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PSD 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat  
Fonduri externe nerambursabile 
Bugetul Ministerului 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice. 

anuale, care determină 
majorarea nivelului deficitului 
bugetar”. 
 

3.  Anexa 3/19 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 600 mii lei 
pentru  renovarea secţiei de 
poliţie nr.2 din municipiul Bacău 
din proprietatea Ministerului de 
Interne.  
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Dep. Lucian Daniel Stanciu-
Viziteu, USR 

Cei peste 100 de ofiţeri de 
poliţie, şi personal contractual, 
ai secţiei 2 de poliţie din 
Municipiului Bacău îşi 
desfăşoară activitatea într-o 
clădire nerenovată de 13 ani, cu 
subsolul inundat de peste 5 ani, 
care se află într-o stare de 
degradare avansată şi este 
improprie desfăşurării oricărei 
activităţi. Se impune renovarea 
urgenta pentru acest imobil. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 600 mii 
lei din  Anexa 3/28,Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale Cap. 5001, grupa 
72,  Titlul XIV Articolul 01, 
Alineat 01,  Participare la 
capitalul social al societăţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17 alin. 
(21) din Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, potrivit căruia 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
- sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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comerciale 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Prioritățile de la capitolul 2 includ 
fonduri pentru renovarea şi  
finalizarea unor sedii de poliţie. 
 

Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 

4.  Anexa 3/19 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
 
Agenţia Naţională Antidrog 

Se alocă suma de 270,32 mii 
lei pentru 1.000.000 seringi de 
unică folosinţă si ace în cadrul 
activităţii de schimb de seringi 
cf. H.G. nr. 860 din 28.07.2005 
pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 
privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Sen. Florina Raluca Presadă, 
USR 

Baza Legală: 
H.G. nr. 860 din 28.07.2005 
pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 
privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, 
Art.1 (1) lit. v - „schimbul de 
seringi” – „ansamblul activităţilor 
şi măsurilor adresate 
consumatorilor de droguri 
injectabile, care are ca scop 
prevenirea îmbolnăvirilor ce pot 
surveni din acest mod de 
administrare. Sunt avute în 
vedere, în special: distribuirea şi 
colectarea de seringi, oferirea 
altor materiale utilizate la 
injectare - tampoane 
dezinfectante, garouri, 
substanţe de dizolvare, altele, 
oferirea de referinţe şi informaţii, 
consiliere pentru reducerea 
riscurilor utilizării drogurilor, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
 - potrivit prevederilor art. 17 alin. 
(21) din Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, potrivit căruia 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
- sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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intervenţii destinate creşterii 
motivaţiei pentru schimbarea 
comportamentului, consiliere 
pretestare şi posttestare pentru 
infecţii cu virusul HIV şi al 
hepatitelor virale, alte infecţii cu 
transmitere sexuală, testare 
HIV, hepatită B şi C, vaccinare, 
distribuire de prezervative etc.” 
 
31% dintre pacienţii nou infectaţi 
cu HIV sunt consumatori de 
droguri injectabile. In 2010, in 
Romania erau 18.316 
consumatori cronici de droguri, 
spune ANA. In practica, doar in 
jur de 10% dintre acestia au avut 
acces la programe de reducere 
a riscurilor (harm reduction) 
(deci in jur de 1800 persoane) 
iar rata de crestere a numarului 
de consumatori de droguri 
injectabile inregistrat in anii 
anteriori ne indica o potentiala 
crestere a acestora.  
In general, cel mai mare numar 
de consumatori de droguri este 
inregistrat in Bucuresti si alte 
mari orase din tara. În ultimii ani 
programul de schimb de seringi 
nu a mai fost finanţat, in general 
de catre finantatorii externi, 
astfel că rata/incidenţa bolilor 
asociate consumului de droguri 
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a crescut. 
 
In ceea ce priveşte eficienţa 
schimbului de seringi ca metoda 
de prevenţie a infectării cu HIV, 
Organizaţia Mondiala a 
Sanatatii spune intr-un raport in 
2014: 
"Sporirea disponibilităţii şi 
utilizării echipamentului steril de 
injectare de către consumatorii 
de droguri injectabile reduce 
substanţial infectarea cu HIV. 
Măsurată comparativ cu orice 
standarde obiective, evidenţa 
care sprijină eficienţa 
programelor de schimb de 
seringi în reducerea HIV trebuie 
privită ca fiind covârşitoare. " 
Propun, aşadar, finanţarea unui 
număr de 1.000.000 seringi 
(10.000 cutii x 100 seringi si ace 
de unica folosinţa) care ar putea 
deservi 2.739 de consumatori in 
marile oraşe unde sunt 
concentraţi consumatorii de 
droguri (la o rata de 1 
seringa/zi). 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 270,32 
mii lei din  Anexa 3/28,Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale Cap. 5001, grupa 
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72,  Titlul XIV Articolul 01, 
Alineat 01,  Participare la 
capitalul social al societăţilor 
comerciale 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Bugetul include finanţarea cu 
500 mii lei a unui program  ce 
acoperă necesitatea specificată. 
 

5.  Anexa 3/19 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
Program B. Creşterea eficientei 
activităţilor de ordine publica 
prin dezvoltarea si 
modernizarea reţelelor de 
comunicaţii si suport informatic 
ale structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne; 

Introducerea în Anexa 3/19 
a obiectivului de investiţii 
”Achiziţionare sistem 
monitorizare spaţiu public 
Mangalia”, cu suma de 2.000 
mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională a 
Camerei Deputaților 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Se doreşte aprobarea acestui 
amendament deoarece 
municipiul Mangalia nu dispune 
de o monitorizare video a 
spaţiului public, ceea ce duce la 
creşterea gradului de 
infracţionalitate şi îngreunează 
activitatea poliţiştilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Afacerilor Interne – Resurse 
generale 
 
Motivatia respingerii Comisiei: 
Fondurile necesare pentru astfel 
de investiţii se alocă din 
bugetele administraţiilor publice 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 14 din Legea nr. 500/2002, 
cu modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din acesta, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/20 Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/20 
Art. 51.01.54 

Alocarea a 17.800 mii lei pentru 
Programul de Interes National 
(PIN) in domeniul egalitatii de 
sanse pentru femei si barbati si 
violentei in familie pe 
urmatoarele capitole: 
 
PIN 1: Infiintarea sau 
consolidarea Centrelor de 
primire in regim de urgenta si a 
centrelor pentru prevenirea si 
combaterea violentei in familie 
si organizarea echipelor de 
interventie integrata: 9.000 mii 
lei 
PIN 2: Infiintarea si sustinerea 
serviciilor de asistenta pentru 
agresori in cazurile de violenta 
in familie: 6.000 mii lei 
PIN 3: Cresterea participarii 
femeilor la procesul decizional 
si promovarea in functii de 
conducere si decizie - Retele 
resursa pentru promovarea 
egalizatii de sanse intre femei si 
barbati: 2.800 mii lei 
 
Aceste PIN-uri trebuie 

În România, statisticile arată că 
în anul 2015 au fost înregistrate 
15.933 de victime ale 
infracțiunii de lovire sau alte 
violențe în familie (Situația 
statistică a persoanelor și a 
infracțiunilor prevăzute de 
Legea nr. 217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea 
violenței în familie în anul 2015, 
IGPR) - 
http://violentaimpotrivafemeilor.r
o/ 
Situatia actuala la nivel national 
in Romania: 

● 31 de judete NU au 
centre de zi si de 
informare 

● 8 judete si 2 sectoare din 
Bucuresti NU au centre 
de primire in regim de 
urgenta a victimelor 

 
Multe dintre victime sunt 
nevoite să părăsească 
domiciliul, neavând de cele mai 
multe ori o soluție imediat la 
îndemână pentru a-și rezolva 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 

http://violentaimpotrivafemeilor.ro/
http://violentaimpotrivafemeilor.ro/
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securizate si garantate prin 
Bugetul de stat deoarece ele 
fac obiectul unor situatii grave 
si urgente cu care se confrunta 
femeile din Romania, au fost 
incluse in Programul de 
Guvernare PSD si fac parte din 
angajamentul Romaniei de 
aderare la Conventia de la 
Istambul. 
 
Autori: 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia 
pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi din 
Camera Deputaţilor,  
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială, 
Comisia pentru egalitate de 
şanse din Senat 
Sen. Florina Raluca Presadă, 
USR 
Dep. Oana-Mioara Bizgan-
Gayral, USR 
Dep. Iulian Bulai, USR 

situația locativă și au nevoie de 
servicii sociale specializate. 
Centrele de primire și cele 
pentru prevenire și combatere a 
violenței domestice sunt o 
soluție, încă insuficient de 
răspândite pentru a răspunde 
nevoii existente. 
 
Din HG-urile privind PIN-urile 
privind combaterea violenței 
domestice puse în dezbatere 
publică în 2016 de către ANES 
menționăm că: Modalitatea de 
finanțare a acestor centre de 
primire și de prevenire a 
violenței domestice se 
realizează ı̂n baza unui proces 
de evaluare şi selecţie a 
proiectelor depuse în 
parteneriat de către consiliile 
locale, Direcțiile Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului, consiliile locale  
și/sau Organizații 
neguvernamentale constituite în 
condițiile legii 
 
Raportat la anul 2015, la nivel 
național există numai 33 de 
servicii în regim de zi pentru 
victimele violenței în familie. 
Dintre acestea 25 sunt centre 
de prevenire și combaterea 

angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 3 - 

distribuite după cum urmează: 
3 DGASPC, 6 Consiliul Local, 
13 – Organizații 
nonguvernamentale, 3 
Parteneriat public- privat. Mai 
sunt 8 centre pentru servicii de 
informare și sensibilizare a 
populației, distribuite după cum 
urmează: 5 Consiliul Local, 3 – 
Organizații nonguvernamentale. 
În prezent există județe în care 
nu există deloc adăposturi 
pentru victimele violenței în 
familie: Caraș Severin, 
Călărași, Constanța, Mehedinți, 
Olt, Satu Mare, Sălaj, Tulcea, 
Timiș, Vrancea, Sector 2, 
Sector 4, Sector 6. 
 
Rezultate investiție/alocarii de 
fonduri in Bugetul 2017:  
- 42 de centre pentru 
prevenirea și combaterea 
violenţei în familie înființate 
și/sau consolidate în 41 județe 
și mun. București; 
- înființarea și/sau consolidarea 
a 16 centre de primire în regim 
de urgență adresate victimelor 
violenței;  
- 42 de echipe multidisciplinare 
constituite/create și pregătite 
profesional, câte una în fiecare 
din cele 41  județe și municipiul 
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București;  
- 42 de campanii de informare 
privind serviciile oferite în 
cadrul centrelor.  
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Muncii si Justitiei 
Sociale 
 
Motivația respingerii comisiei: 
Potrivit prevederilor HG 
nr.973/2012 privind aprobarea 
procedurii de acordare a 
sumelor din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, 
centrele de zi şi rezidenţiale, 
înfiinţate în condiţiile legii, pot 
primi finanţare în vederea 
acoperirii unor cheltuieli cu 
lucrările de construcţii, reparaţii, 
amenajări şi modernizări. 
Aceste finanțări  nu sunt cu 
destinație specială prevăzute în 
bugetul MMFJS si se aprobă 
doar după ce se realizează 
evaluarea proiectelor conform 
metodologiei aprobate prin 
Ordinul nr.2765/2012. 

2.  Anexa 3/20 
Capitol 5001/Grupa57/Titlul 
IX/Articol02/Alineat01 

Se propune alocarea sumei de 
2.500 mii lei, pentru 2500 tineri 
care părăsesc anual sistemul 
de protecție a copilului la 
împlinirea vârstei de 18 ani 

Conform Autorității Naționale 
pentru Protecția Copilului și 
Adopție în România aproximativ 
2500 tineri părăsesc anual 
centrele de plasament și nu au 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
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(până la 26 de ani conform legii 
272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor 
copilului, republicata). 
Finanțarea este lunară și 
constă în plata chiriei pe o 
perioadă de cel puțin 2 ani de 
zile. 
 
Autori: 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia 
pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi din 
Camera Deputaţilor,  
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială, 
Comisia pentru egalitate de 
şanse din Senat 
Dep. Iulian Bulai, USR 
Sen. Florina Presada, USR 

asigurate condițiile necesare 
începerii noului stil de viață. 
Consider că pentru cel puțin 2 
ani, acești tineri, să aibă 
asigurată suma de 1000 
lei/lunar în vederea asigurării 
unei chirii.      
 
Dacă ne dorim ca acești tineri 
să devină o contribuție pozitivă 
în societate avem 
responsabilitatea să-i susținem 
și după ce le este încetată 
măsura de protecție specială.   
 
Deprinderile de viață 
independentă se dobândesc 
odată cu sistarea măsurii de 
protecție, acum au nevoie mai 
mult de noi. Mulți dintre ei 
pleacă cu mari sechele 
emoționale și nu fac față noului 
stil de viață.  
 
Avem responsabilitatea să le 
întindem o mână de ajutor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Motivația respingerii comisiei: 
 
Există cadrul normativ necesar 

contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru sprijinirea acestor tineri, 
respectiv Porgramul “Prima 
cameră”. O parte din cheltuieli 
vor fi suportate din bugetul de 
stat, iar o parte din fonduri 
europene. Este vorba de 
cheltuieli cu plata chirie, 
cheltuieli de întreţinere, pentru 
o perioadă de doi ani, dar şi 
particularizarea unei 
componente de asistenţă 
specială de consiliere pentru a 
preîntâmpina abuzurile pe care 
aceşti copii le pot avea la locul 
de muncă: muncă neplătită, la 
negru sau peste program.  

3.  Anexa3/20 
Capitol5001/Grupa71/Titlul 
XIII/Articol01/Alineat01 

Se propune alocarea sumei de 
457 mii lei pentru construcția 
unui centru destinat 
persoanelor victime ale 
violenței în familie  - Mun. 
Piatra Neamț, Jud. Neamț; 
 
Autori: 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia 
pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi din 
Camera Deputaţilor,  
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială, 
Comisia pentru egalitate de 
şanse din Senat 
Dep. Iulian Bulai, USR 

“Violența în familie este o 
problema gravă în România. 
Peste 2.300 de femei au căzut 
victime ale violenței domestice 
doar în primele luni ale acestui 
an în România. Dintre acestea, 
34 au murit. Situația este mult 
mai gravă dacă privim în urmă. 
În ultimii doi ani, s-au înregistrat 
peste 27 de mii de victime si 
peste 400 de decese.  
Studiile arată că în România 
45% dintre femei au fost 
agresate verbal, 30% au fost 
abuzate fizic, iar 7% au fost 
abuzate sexual pe durata vietii.” 
– se arată într-un raport 
publicat de Monitorul de Neamț 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- aceste lucrări nu se finanțează 
de la poziția bugetară propusă  
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în anul 2007.  
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Motivația respingerii comisiei: 
Potrivit prevederilor HG 
nr.973/2012 privind aprobarea 
procedurii de acordare a 
sumelor din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de investiţii şi reparaţii capitale 
pentru centrele de zi şi 
rezidenţiale, aceste centre, 
înfiinţate în condiţiile legii, pot 
primi finanţare în vederea 
acoperirii unor cheltuieli cu 
lucrările de construcţii, reparaţii, 
amenajări şi modernizări. 
Aceste finanțări  nu sunt cu 
destinație specială prevăzute în 
bugetul MMJS si se aprobă doar 
după ce se realizează evaluarea 
proiectelor conform 
metodologiei aprobate prin 
Ordinul nr.2765/2012. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/21 Ministerul Tineretului și Sportului 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3 / 21 / 02 Capitolul 5001 
Cheltuieli Buget de Stat Grupa 
55 Titlu VII Alte cheltuieli 
Articolul 01 A Transferuri interne 
Alineatul 02 Sprijin financiar 
pentru activitatea Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român 

Se majorează cu 5000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 Deputat PNL Mara Mareș 
 
 

Motivare: Susținerea activității 
COSR în anii pre-olimpici este 
vitală pentru a asigura baza 
materială sportivilor care pot 
reprezenta România la viitoarele 
Jocuri Olimpice.  
Sursa de finanţare: Diminuare 
cu suma de 5000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 

2.  Anexa nr. 3/21 
Ministerul Tineretului și 
Sportului 
Programe în domeniul sportului 

Propunem alocarea sumei 
necesare finalizării proiectului  

Motivare: În România nu există 
o pârtie de bob și sanie, 
Federaţia Naționala de Sanie 
fiind obligată să asigure 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează pozițiile bugetare 
care se doresc  a se suplimenta 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1. Întreținerea, funcționarea și 
dezvoltarea bazei materiale 
sportive 
 

Realizare pistă de sanie 
localitatea Sărmaș, jud. 
Harghita  
Propuneri 2017.... 13.800 mii lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Szabó Ödön, Korodi Attila, 
Bende Sándor, Kelemen Hunor, 
Benedek Zacharie, Sebestyén 
Csaba-István, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Verestoy 
Attila, Tánczos Barna, Turos 
Loránd – senatori UDMR 

pregătirea specifică a sportivilor 
care reprezintă România în 
cadrul competițiilor 
internaționale pe pârtiile 
artificiale din afara țării 
(Germania, Austria, Norvegia 
etc.). 
Costul antrenamentelor din 
perioada pregătitoare sunt 
deosebit de mari, ținând cont de 
faptul că în afara cheltuielilor de 
transport, cazare, masa pentru 
sportivi, antrenori si alți 
tehnicieni, costul unei singure 
coborâri cu sania este de 24 
euro. Pentru pregătirea 
sportivilor, România cheltuiește 
anual sume care, investite, în 
doar câțiva ani ar acoperi costul 
realizării pârtiei. 
Construirea pârtiei reprezintă un 
obiectiv absolut necesar în 
vederea pregătirii sportivilor 
români pentru competiții 
naționale, internaționale, 
inclusiv de nivel olimpic. 
Sursa de finanţare: Nu este 
necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului 
de investiții în suma alocată prin 
buget. 

ceea ce contravine prevederilor  
art. 17, alin. (21) din Legea nr. 
500/2002  potrivit cărora 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

3.  Anexa nr. 3/21 Propunem includerea în 
program a obiectivului: 

Motivare: Proiectul are SF 
realizat, zona are un potențial 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Ministerul Tineretului și 
Sportului 
Programe în domeniul sportului 
5. Programul de Tabere pentru 
tineret 

”Reabilitarea taberei de tineret 
din Băile Chirui, județul 
Harghita” 
Propuneri 2017....18.089 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Szabó Ödön, Korodi Attila, 
Bende Sándor, Kelemen Hunor, 
Benedek Zacharie, Sebestyén 
Csaba-István, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Verestoy 
Attila, Tánczos Barna, Turos 
Loránd – senatori UDMR 

major de relansare a turismului 
și de revenire la tradiția 
organizării de tabere pentru 
tineret.  
Sursa de finanţare: Nu este 
necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului 
de investiții în suma alocată prin 
buget. 

responsabilitatea stabilirii 
priorităților în repartizarea 
fondurilor înscrise în buget  
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

4.  Anexa 3/21 
- Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
-  Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art 01, 
alin. 01 - Transferuri către 
instituţii publice 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei, pentru programul 
de Interes Naţional ”Știința 
pentru toți”. 
  
  
  
  
  
Dep. Cristian Ghinea, USR 
Dep. Dan Ilie Barna, USR 

Se vor finanța peste 500 de 
micro granturi (maxim 20 mii 
lei) pentru aplicațiile 
educaționale, care sa genereze 
aplicații creative de 
popularizare a științei în școli și 
pentru uzul programului de 
diseminare. 
Programul ”Știința pentru toți” 
va implica autorități locale, 
asigurând și cofinanțare pentru 
proiecte educațional-științifice 
pentru autoritățile locale care 
doresc să aplice la fonduri 
europene dedicate acestor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează pozițiile bugetare 
care se doresc  a se suplimenta 
ceea ce contravine prevederilor  
art. 17, alin. (21) din Legea nr. 
500/2002  potrivit cărora 
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
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priorități (fonduri de coeziune 
sau la programele gestionate 
direct de la Bruxelles). 
  
Sursa de finanţare: 
- Diminuarea cu 2.000 mii lei a 
bugetului Avocatul Poporului, 
Anexa 3/09, Cap. 5101, Grupa 
01 
- Diminuarea cu suma de 7.000 
mii lei a bugetului Academia 
Oamenilor de Ştiinta din 
Romania,  Anexa 3/56 
- Diminuarea cu suma de 1.000 
mii lei a bugetului Ministerului 
Educației Naționale, Anexa  
3/25, capitolul 53.01 „Cercetare 
fundamentală și cercetare 
dezvoltare", titlul 51 „Transferuri 
între unități ale administrației 
publice” , aferent Academiei de 
Științe ale Securității Naționale 

prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 

5.  Anexa 3/21 
Grupa 59, Titlul XI -  Alte 
Cheltuieli, art 08, Programe 
pentru tinere 
 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru  proiectul 
Bacău – Capitala Tineretului din 
România 2017 
 
Dep. Stanciu-Viziteu Lucian 
Daniel, USR 

Se vor finanța activitățile 
prevăzute în descrierea 
completă a proiectului, printre 
care menționăm: 
Ingenious Drama Festival – 
ediția 18 (festival de teatru 
pentru tineret organizat anual 
de Asociația „Ingenious Drama” 
la Teatrul Municipal Bacovia); 
Asociația „Ingenious Drama” la 
Teatrul Municipal Bacovia); 
Bacău Streetball Challenge – 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităților în repartizarea 
fondurilor înscrise în buget  
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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ediția 7 (cel mai puternic 
campionat de baschet 3x3 din 
estul țării, organizat anual de 
Asociația Surf The Earth 
Project – STEP); 
Tineriada - ediția 5 (festival 
studențesc multidisciplinar 
organizat de Liga Studenților 
din Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău); 
TEDxYouth (după 4 ediții ale 
TEDx, tinerii organizatori vor 
încerca în 2017 să aducă o 
ediție specială TEDxYouth la 
Bacău); 
Street Art Festival (eveniment 
ce își dorește să reinventeze 
imaginea urbană a orașului 
Bacău prin identificarea zonelor 
ce pot fi reinterpretate vizual cu 
ajutorul artiștilor murali 
recunoscuți pe plan mondial. 
Idee asumata de catre 
Asociatia „IngeniousDrama”); 
Dezbateri cu temele 
#RămânÎnBacăuDacă și 
#MăÎntorcÎnBacăuDacă (inițiate 
de Bacăul Civic, în primăvara și 
vara anului 2017); 
Street Food Festival (eveniment 
culinar stradal pentru prima 
dată în Bacău); 
Music Days (un festival nou de 
muzică spontană pe străzile 
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orașului, completat de diverse 
momente de artă urbană); 
Street Delivery (pentru prima 
dată în Bacău, asumat de 
Asociația „Ingenious Drama”); 
Ediția a II-a a Festivalului „Eye 
Film Festival” (organizat de 
Asociația „Ingenious Drama”); 
Romanian Top Hits (reluarea 
acestui eveniment emblemă 
pentru municipiul Bacău); 
Zilele Bacăului 2017 (organizat 
ca festival multicultural, în 
multiple locații din oraș, cu 
activități dedicate fiecărui 
domeniu asumat de această 
candidtură); 
Școală de traininguri pentru 
studenți (Liga Studențească din 
Universitatea „Vasile 
Alecsandri”); 
Conferința națională de 
reprezentare a elevilor 
(organizată de Asociația 
Elevilor din Bacău, cu invitarea 
asociațiilor de elevi din țară, a 
reprezentanților Consiliului 
Național al 
Elevilor și a reprezentanților 
autorităților centrale); 
Conferința națională de 
reprezentare a studenților 
(organizată de Liga Studenților 
din cadrul Universitații „Vasile 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 7 - 

Alecsandri”, pentru adoptarea 
unei rezoluții comune de către 
ANOSR, USR și UNSR, cele 3 
mari federații studențești din 
România); 
Conferința națională a 
organizații politice de tineret 
(găzduită de Academia 
Tinerilor,pentru adoptarea unei 
rezoluții comune pe probleme 
de tineret de către filialele de 
tineret ale partidelor politice cu 
reprezentare parlamentară); 
Turul Bacovian (proiect de 
promovare a Bacăului în rândul 
bloggerilor cu impact național). 
 
Sursa de finantare :  

- Diminuarea cu 200 mii 
lei a creditului bugetar al 
Academiei Oamenilor de 
Stiință, Anexa nr 3/56, 
Capitolul 5001 Grupa 59, 
Titlul XI Alte cheltuieli, 
Articolul 26 Sume 
acordate membrilor 
academiilor  

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Ministerul Agriculturii  
Anexa 3/22/02/8301/51/51.01 
Agricultură, Silvicultură şi 
Vânătoare 

 

 Suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale, capitolul 
83.01 „Agricultură, Silvicultură şi 
Vânătoare”, titlul 51 ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 
51.01 ”Transferuri curente”, 
alineatul 51.01.01 ”Transferuri 
către instituţii publice” cu suma 
de 400.000 lei, prin diminuarea 
cu aceeaşi sumă a sumelor 
prevazute în proiectul de buget 
al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale la capitolul 
83.01 ”Agricultură, silvicultură, 
piscicultură si vânătoare”, Titlul 
“Subventii”, articolul 40.15  
„Sprijinirea producătorilor 
agricoli” şi introducerea Titlului 
“Subvenţii”, art.40.15 ”Sprijinirea 
producătorilor agricoli” în cadrul 
anexei III/22/15 “Sinteza 
bugetelor centralizate ale 
instituţiilor finanţate parţial din 
venituri proprii”, în vederea 
cuprinderii în cadrul acestora a 
sumelor acordate de către 

Motivare: Modificarea 
sistemului de finanţare al 
Direcţiilor agricole judeţene din 
instituţii publice finanţate 
integral de la bugetul de stat în 
instituţii finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul 
de stat potrivit Legii nr.157/2016 
şi a Hotărârii Guvernului 
nr.860/2016, impune 
evidenţierea corespunzătoare a 
sumelor alocate cu titlu de sprijin 
financiar producătorilor agricoli  
de către  aceste instituţii pentru 
sectorul tomate cultivate în 
spaţii protejate şi carne de porc. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat, Bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Capitolul 83.01 ”Agricultură, 
Silvicultură şi Vânătoare”, Titlul 
Subvenţii, articolul 40.15 
Sprijinirea producătorilor 
agricoli” - suma de 400.000 lei, 
prin redistribuire. 

Se propune admiterea 
amendamentului, sub 
următoarea formulare: 
”Se aprobă redistribuirea sumei 
de 400.000 mii lei în cadrul 
capitolului 83.01 ”Agricultură, 
silvicultură, piscicultură și 
vânătoare” de la Titlul 40 
“Subventii”, articolul 40.15  
„Sprijinirea producătorilor 
agricoli”, la titlul 51 ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 
51.01 ”Transferuri curente”, 
alineatul 51.01.01 ”Transferuri 
către instituţii publice”, 
concomitent cu suplimentarea  
în cadrul Anexei nr. 3/22/15 
“Sinteza bugetelor centralizate 
ale instituţiilor finanţate parţial 
din venituri proprii” la  partea de 
venituri a capitolului 
43.10 ”Subventii de la alte 
administratii” subcapitolul 
09 ”Subventii pentru institutii 
publice” cu suma de 400.000 mii 
lei precum și introducerea la 
partea de cheltuieli a Titlului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 - 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale producătorilor 
agricoli, cu titlul de sprijin 
financiar, prin intermediul 
Direcţiilor Agricole Judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti. 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, 
Grupurile parlamentare PSD 
Grupul parlamentar ALDE 

40 ”Subvenții” în cadrul 
Capitolului 83.10 ”Agricultură, 
silvicultură, piscicultură și 
vânătoare”  cu aceeași sumă. 
 

2.  Ministerul Agriculturii  
Anexa 3/22 – Fişa cod 1078s 
 

Suplimentarea valorii aferente 
anului 2017 a fişei cod 1078s – 
“Cheltuieli de expertiză, 
proiectare, asistenţă tehnică 
pentru probe tehnologice şi 
teste şi predarea la beneficiar şi 
de execuţie privind reparaţiile 
capitale precum şi alte categorii 
de lucrări de intervenţii, cu 
excepţia celor incluse la litera “d” 
aşa cum sunt definite de 
legislaţia în vigoare, inclusiv 
cheltuielile necesare pentru 
obţinerea avizelor, autorizaţiilor 
şi acordurilor prevăzute de legi”, 
cu suma de 35.834 lei la 
capitolul 83.01” Agricultură, 

Motivare: Introducerea 
amendamentului este justificată 
de necesitatea continuării 
obiectivelor de investiţii aflate în 
execuţie din cadrul fişei cod 
1078s, acestea fiind începute în 
cursul anului 2016 şi a anilor 
anteriori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat, bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale,  
capitolul 83.01 ”Agricultură, 
silvicultură şi vânătoare”, titlul 
51 ”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, 
art.51.01 ”Transferuri curente”, 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea finanțării lucrărilor 
aflate în derulare. 
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silvicultură şi vânătoare”, titlul 
51 ”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, 
art.51.01 ”Transferuri curente”, 
alineatul 51.01.01 ”Transferuri 
către instituţii publice”. Suma se 
alocă prin diminuarea valorii 
aferente anului 2017 a fişei cod 
4d – “Cheltuieli de expertiză, 
proiectare şi execuţie privind 
consolidările” cu suma de 
35.834 mii lei, din cadrul 
aceluiaşi capitol şi titlu de 
cheltuială.  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, 
Grupurile parlamentare PSD 
Grupul parlamentar ALDE 

alineatul 51.01.01 ”Transferuri 
către instituţii publice”- suma de 
35.834 lei, prin redistribuire. 
 

3.  Legea bugetului de stat pe anul 
2017 
Anexa nr.3/22/29 

Alocarea de fonduri necesare 
reconstruirii fabricii de conserve 
din produse de peşte la Galaţi. 
Suma: 67.860 lei 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului,  

Galaţiul are tradiţie, având prima 
fabrică de conserve construită în 
anul 1844. În jurul judeţul Galaţi 
există un puternic bazin piscicol, 
forţa de muncă calificată, dar şi 
un institut piscicol. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-  pentru finanțarea reconstruirii 
fabricii de conserve din produse 
de peşte la Galaţi nu există bază 
legală de finanțare de la bugetul 
de stat prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
ceea ce contravine prevederilor 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, 
Deputat Eugen Durbacă-Grup 
Parlamentar ALDE 

alin. (2) al art. 14 -  Reguli privind 
cheltuielile bugetare  din Legea 
privind finanțele publice, nr. 
500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit 
cărora ”Nici o cheltuială nu poate 
fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială”. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 

4.  Anexa nr. 3 /22 /02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale/ 
Capitolul 5001/articol 13 / 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020  
 
  

Se propune eliminarea sumei de  
8.249.762 lei prevăzute la 
Anexa nr. 3 /22 /02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale/ 
Capitolul 5001/articol 13 / 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020/ Fondul 

Evoluţiile proiectate ale 
agregatului de venituri „sume de 
la UE în contul plăţilor efectuate” 
şi contrapartida sa de cheltuieli 
(proiecte cu finanţare din fonduri 
europene nerambursabile) nu 
sunt comparabile cu cele 
istorice, în condiţiile în care 
bugetul anului 2017 este 
tranzitat de subvenţiile pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Aceste sume reprezinta sprijin 
financiar FEGA, care, potrivit 
Ordnanței de urgență a 
Guvernului nr. 49/2015, 
reprezinta sume provenite din 
alocaţii de la bugetul de stat, 
pentru finanţarea cheltuielilor 
aferente schemelor de sprijin 
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European de Garantare Agricola 
(FEGA)    
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, 
Senator PNL Florin – Vasile 
Cîţu 

agricultură (din Fondul 
European de Garantare Agricolă 
(FEGA) al căror beneficiar final 
este sectorul privat). Sumele 
respective nu vor tranzita 
bugetul general consolidat în 
forma sa consistentă cu 
metodologia europeană (ESA 
2010) 

direct şi măsurilor FEGA, până 
la transferarea plăţilor lunare de 
către Comisia Europeană, 
inclusiv a avansurilor acordate 
beneficiarilor FEGA pentru 
măsurile prevăzute de 
regulamentele europene,  
potrivit art. 17 alin. (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 
1.306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind 
finanţarea, gestionarea şi 
monitorizarea politicii agricole 
comune şi de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 
352/1978, (CE) nr. 165/1994, 
(CE) nr. 2.799/1998, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi 
(CE) nr. 485/2008 ale 
Consiliului. 

5.  Anexa nr. 3 /22 /02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale/ 
Capitolul 5001/ / alineat 02 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020  
 
  

Se propune eliminarea sumei de  
4.140.604 lei. prevăzuta la 
Anexa nr. 3 /22 /02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale/ 
Capitolul 5001/ /alineat 02 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020/ 
Fonduri externe nerambursabile  
 
Autori: 

Evoluţiile proiectate ale 
agregatului de venituri „sume de 
la UE în contul plăţilor efectuate” 
şi contrapartida sa de cheltuieli 
(proiecte cu finanţare din fonduri 
europene nerambursabile) nu 
sunt comparabile cu cele 
istorice, în condiţiile în care 
bugetul anului 2017 este 
tranzitat de subvenţiile pentru 
agricultură (din fonduri pentru 
agricultură din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Aceste sume reprezinta, potrivit 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 49/2015, 
prefinanţari, de la bugetul de 
stat, fiind insuficiente sumele 
transferate de către Comisia 
Europeană din FEADR sub 
forma avansurilor pentru 
susţinerea începerii şi/sau pe 
parcursul implementării 
proiectelor finanţate în cadrul 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, 
Senator PNL Florin – Vasile 
Cîţu 

Rurală (FEADR) al căror 
beneficiar final este sectorul 
privat). Sumele respective nu 
vor tranzita bugetul general 
consolidat în forma sa 
consistentă cu metodologia 
europeană (ESA 2010) 

Programului Naţional pentru 
Dezvoltare Rurală, în vederea 
derulării corespunzătoare a 
acestora. 

6.  Anexa 3/22/02  
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale / Capitol 
8301/Subcapitol 03/ Paragraf 
02/ Imbunatatiri funciare, irigatii, 
desecari si combaterea eroziunii 
solului  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/22/02 Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale / Capitol 
8301/Subcapitol 03/ Paragraf 
02/ Imbunatatiri funciare, irigatii, 
desecari si combaterea eroziunii 
solului cu suma de 910.000 lei 
în vederea realizării investiţiilor 
în sistemele de irigaţii naţionale. 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

În anul 2013, Guvernul 
României s-a angajat să 
demareze investiţii de cca. 1 
miliard euro, în patru ani, în 
refacerea/modernizarea 
sistemului naţional de irigaţii. 
Întârzierea adoptării Legii de 
aprobare a O.U.G. nr. 79/2013 a 
reprezentat un motiv politic al 
Guvernului Ponta pentru a 
amâna acest program amplu de 
investiţii.  
Având în vedere faptul că 
sumele programate în bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru anul 
2017 cu destinaţia „îmbunătăţiri 
funciare, irigaţii, desecări şi 
combaterea eroziunii solului” 
sunt subdimensionate faţă de 
importanţa realizării acestor 
investiţii, propunem 
suplimentarea sumelor cu 
această destinaţie până la 
concurenţa sumelor asumate 

Se propune respingerea întrucât 
sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece propunerile din 
proiectul de buget  aferent 
Ministerului Finanțelor Publice - 
Acțiuni Generale au  fost  
stabilite  în  raport cu sarcinile 
ce-i revin  acestui ordonator 
principal de credite în  anul 
2017, potrivit prevederilor legale 
în vigoare.  
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anterior, de cca. 250 mil. euro 
anual, adică 1.125.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 910.000 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

7.  Anexa nr. 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 
Articolul 03  
Denumire indicator: Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Introducerea în Anexa nr. 
3/22/02 a obiectivului de 
investiţii „Reabilitare Cămin 
cultural sat Recea-Mică, 
comuna Vîrşolţ, judeţul 
Sălaj”, în anul 2017, precum şi 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.  
Beneficiar: Primăria Vîrşolţ, 
judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, 
Deputat LIVIU-IOAN BALINT, 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului  întrucât, în 
prezent, la Căminul cultural din 
satul Recea Mică, comuna 
Vîrşolţ, judeţul Sălaj, este 
nevoie de executarea unor 
acţiuni de reabilitare  apărăii 
exterioare a clădirii – acoperiş, 
terasă, spaţii verzi, aflate într-o 
stare avansată de degradare. 
Căminul cultural din satul 
Recea Mică deserveşte o 
populaţie de aproximativ 900 de 
locuitori. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
– Resurse generale 

Se propune respingerea 
întrucât astfel de lucrări nu se 
finanțează din bugetul MADR. 

8.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa nr. 3/22 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Piaţa Agro in 

Motivaţia amendamentului  
În comuna Dumitra există un 
număr mare de producători 

Se propune respingerea 
întrucât: 
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comuna Dumitra, judetul 
Bistriţa Năsăud”  
Cu suma de 250.000,00 lei. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, 
Deputat Ionut Simionca- 
Grupul PMP 

locali care în prezent nu are un 
spaţiu adecvat pentru a îşi 
vinde produsele agricole.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea resurselor din 
cadrul Ministerului Agriculturii. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale 
au fost dimensionate în  raport  
cu sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

9.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa nr.3/22 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Amenajament 
silvopastoral in comuna 
Bistriţa Birgaului, judetul 
Bistriţa Năsăud” cu suma de 
27.000 lei fără TVA 
 
Autori:  

Motivaţia amendamentului  
Pentru sprijinirea proprietarilor 
de pajişti precum si a 
crescătorilor de animale. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, 
Deputat Ionut Simionca- 
Grupul PMP 

Prin alocarea financiar din 
cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2016-2020 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale 
au fost dimensionate în  raport  
cu sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/23 Ministerul Mediului 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa  nr. 3/ 23 / 02 
Ministerul Mediului  
Cap. 5001/grupa51/art.02 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 102.000 mii lei pentru  
finalizarea investitiei: Realizarea 
lucrărilor de deviere a 
Someşului, Judeţul Cluj 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului 
Deputaţi PNL:   
Florin Vasile Stamatian,  
Nechita Adrian Oros,  
Sorin Moldovan,  
Senator PNL Marius Nicoară 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
asigurarea finanţării de la 
bugetul de stat în vederea 
finalizării investiţiei. 
De finalizarea acestei investiţii 
depinde realizarea investiţiilor 
de extindere a Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj-
Napoca şi dezvoltarea socio-
economică a judeţului. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma 102000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finantelor 
Publice - Actiuni Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- pentru finanțarea 
investiției ”Realizarea lucrărilor 
de deviere a Șomeșului, județul 
Cluj” nu există bază legală de 
finanțare de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Mediului, ceea ce contravine 
prevederilor alin. (2) al art. 14 -  
Reguli privind cheltuielile 
bugetare  din Legea privind 
finanțele publice, nr. 500/2002, 
cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora ”Nici o 
cheltuială nu poate fi înscrisă în 
buget şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială” 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=53089913-1e10-4762-82ac-51edcfa54f66
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„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
- Sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avuta în vedere 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

2.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului/Protecţia 
mediului, conservarea naturii şi 
diversitatii biologice, a calitatii 
aerului şi schimbărilor climatice, 
gestionarea deşeurilor 
 

Se propune cu suma de 1.400 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
„Închidere şi urmărire post-
închidere a depozitului de 
deşeuri” Localitate Motru, 
Judeţul Gorj 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului 
Dan Vîlceanu – Deputat PNL 

Se impune, de urgenţă, 
realizarea obiectivului de 
investiţii „Închidere şi urmărire 
post-închidere a depozitului de 
deşeuri” Localitate Motru, 
Judeţul Gorj, deoarece există 
riscul real ca de la 1 ianuarie 
2018 România să intre în 
procedură de infrigement. 
Mai mult, nerealizarea acestei 
investiţii cât mai urgent, 
periclitează direct sănătatea 
populaţiei din Localitatea Motru 
şi zonele adiacente. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.400 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
- Sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avuta în vedere 
deoarece fondurile alocate 
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FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
 

3.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului/Protecţia 
mediului, conservarea naturii şi 
diversitatii biologice, a calitatii 
aerului şi schimbărilor climatice, 
gestionarea deşeurilor 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 14.238 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii „Închidere depozit de 
zgură şi cenuşă şi amenajarea 
acestuia în vederea conformării” 
Localitate Motru, Judeţul Gorj 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 

Se impune, de urgenţă, 
realizarea obiectivului de 
investiţii „Închidere depozit de 
zgură şi cenuşă şi amenajarea 
acestuia în vederea conformării” 
Localitate Motru, Judeţul Gorj, 
deoarece există riscul ca de 
31.12.2017 unitatea de agent 
termic să nu mai poată obţine 
autorizaţia de funcţionare şi 
populaţia oraşului Motru să 
rămână fără căldură şi apă 
caldă. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
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Comisia pentru mediu a 
Senatului 
Dan Vîlceanu – Deputat PNL 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 14.238 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
- Sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avuta în vedere 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi    
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
 

4.  Anexa 3/23/29 
Ministerul Mediului 
 

Introducerea in anexa a 
obiectivului de 
investiţii ”Reconstrucţie 
ecologică forestieră pe terenuri 
degradate comuna Râciu, 
judeţul Mureş, Perimetrul de 
ameliorare Cernătoaie - Continit 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară continuarea 
lucrărilor de Reconstrucţie 
ecologică forestieră pe terenuri 
degradate, pentru îmbunătăţirea 
calităţii solului, a aerului si a 
ecosistemului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
-  la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
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57,37 ha” cu suma de 100 mii 
lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului 
Dr. Marius Paşcan – Deputat 
PMP 

 
Sursa de finanţare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în baza 
prevederilor art. 43 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare 

finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
- pentru finanțarea 
investiției ”Reconstrucție 
ecologică forestieră pe terenuri 
degradate comuna Râciu, 
județul Mureș” nu există bază 
legală de finanțare de la bugetul 
de stat prin bugetul Ministerului 
Mediului, ceea ce contravine 
prevederilor alin. (2) al art. 14 -  
Reguli privind cheltuielile 
bugetare  din Legea privind 
finanțele publice, nr. 500/2002, 
cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora ”Nici o 
cheltuială nu poate fi înscrisă în 
buget şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială” 
 

5.  Anexa nr.3/23/29 
Ministerul Mediului 

Alocarea de fonduri necesare 
consolidării falezei Dunării din 
municipiul Galaţi. 
Suma: 45.240 mii lei 
 

Pentru a preîntâmpina  
alunecările de teren şi 
distrugerea cartierelor Ţiglina I 
şi Mazepa II. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
-   pentru alocarea sumelor 
necesare consolidării falezei 
Dunării din municipiul Galați nu 
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Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului 
Deputat Eugen Durbacă-Grup 
Parlamentar ALDE 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

există bază legală de finanțare 
de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Mediului, ceea ce 
contravine prevederilor alin. (2) 
al art. 14 -  Reguli privind 
cheltuielile bugetare  din Legea 
privind finanțele publice, nr. 
500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit 
cărora ”Nici o cheltuială nu poate 
fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială” 
- Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
foloseşte pe baza de hotarâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 

6.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului 
7401 Protecţia mediului 
-programul 
Protecţia mediului, conservarea 
naturii şi diversitatii biologice, a 
calitatii aerului şi schimbarilor 
climatice, gestionarea deseurilor 

Restaurarea ecosistemelor 
fragmentate si vulnerabile din 
Ariile Protejate Protejate 
ROSCI0027 si ROSPA0018, 
Municipiul Gheorgheni, judeţul 
Harghita 
Propuneri 2017….6.347 mii lei 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru aplicarea unor măsuri 
privind reducerea degradării 
habitatelor acvatice şi terestre 
din arealul Lacului Roşu. 
 
Suma se încadrează în bugetul 
alocat acestor acţiuni, nu este 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
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Propuneri 2017….312.473 Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului 
Faragó Petru, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, 
Benedek Zacharie, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

necesară indicarea unei surse 
de finanţare. 

cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor revine ordonatorului 
principal de credite. 
 

7.  Anexa nr.3 / 23 - Ministerul 
Mediului 
 

Înainte de aprobare, se va 
completa Bugetul Ministerului 
Mediului cu: 

Bugetul pe programe 
- Sinteza finanţării 
programelor 
- Fişele programelor 

  
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului 
 Sen. Vlad Alexandrescu, USR 
 

Dacă Bugetul Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor 
avea 414 pagini în 2015 şi 455 
pagini în 2016, proiectul 
Bugetului Ministerului Mediului 
are 87 pagini în 2017. Cea mai 
mare parte a diferenţei nu se 
explică prin divizarea 
ministerului, ci prin lipsa sintezei 
şi a fişelor programelor şi 
proiectelor. Având în vedere 
numărul considerabil de 
programe şi proiecte, este 
necesară prezentarea acestor 
materiale. 
  
Probabil fraza care definește 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Potrivit prevederilor proiectului 
de Lege a bugetului pe anul 
2017, in termen de 20 de zile de 
la data intrarii in vigoare, se 
autorizeaza ordonatorii principali 
de credite sa aprobe anexele nr. 
3/23/26 si 3/23/27. Aceste 
anexe, se comunică Ministerului 
Finanțelor Publice, in termen de 
5 zile de la aprobare. 
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proiectul de buget este „În anul 
2017, Ministerul Mediului are în 
program finanțarea programelor 
multianuale prioritare de mediu.” 
  
Sursa de finanţare: Nu are 
impact 
asupra cheltuielilor proiectului 
bugetului de stat. 

8.  Anexa nr.3/ 23 Alocarea a 7.200 mii lei pentru 
modernizarea laboratoarelor 
mobile ce au ca scop măsurarea 
calității aerului, poluanţilor din 
atmosferă şi a mirosurilor, şi 
acreditarea lor RENAR. 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului 
Dep. Cornel Zainea, USR 

Aceste laboratoare din dotarea 
Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului sunt  necesare pentru a 
măsura calitatea aerului în 
zonele în care populaţia se 
plânge de mirosuri puternice 
(zone industriale, zone 
aproapiate de gropi de gunoi 
sau incineratoare de deşeuri). 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului este instituţia cu drept 
de control şi din păcate la ora 
actuală nu beneficiază de 
instrumentele necesare pentru 
a-şi face treaba. 
 
În ultimul an, au fost foarte multe 
plângeri legate de poluarea 
aerului în diferite zone ale ţării 
unde sunt mari aglomeraţii 
urbane. (Bucureşti-Ilfov, Bihor, 
Timiş, etc). 
 
Sursa de finanţare: Alocarea a 
7.200 mii lei din fondul prevăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanțele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor revine ordonatorului 
principal de credite. 
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pentru “Reducerea şi controlul 
poluării”,  Capitolul 7401, 
subcapitolul 03.  
Destinaţie: Capitolul 5001, 
Grupa 71, Paragraful 01, 
Articolul 02: “Maşini, 
echipamente şi mijloace de 
transport” 

9.  Anexa nr.3/ 23 Creșterea fondului de salarii 
pentru personalul Gărzii de 
Mediu cu suma de 5.000 mii lei. 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului 
Dep. Cornel Zainea, USR 

Un comisar de control de la 
Garda de Mediu are salariu 
foarte mic. Garda de Mediu este 
una din agențiile statului cu rol 
de control care are cele mai mici 
salarii, dar cu responsabilități 
foarte mari. Problemele de 
mediu afectează foarte mult 
calitatea vieții cetățenilor 
României iar oamenii care 
lucrează  în acest domeniu 
trebuie să  fie remunerați 
corespunzător. 
 
 
Sursa de finanțare: Se va 
diminua cu 5.000 mii lei suma  
alocată la Capitolul 7001, 
Grupa 51, Articolul 02, Alineat 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locală. 
 
Destinație: Capitolul 7401, 
Grupa 10, Titlul I Cheltuieli de 
personal. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa nu este clara întrucât nu 
se precizează bugetul 
ordonatorului principal de credite 
care urmează a fi diminuat. 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituția României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanțare”. 
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ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/24 Ministerul Transporturilor 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se alocă suma de 45.000 mii lei 
pentru Proiectare/ Executie/ 
Reabilitare drum DN17C 
Moisei-Dealul Stefăniţei, judeţul 
Maramureş 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Cherecheş Viorica-PNL 
Dep.Nicoară Romeo-PNL 
 
 
 

Acest drum reprezintă 
principalul drum de legătură 
între judeţul Maramureş şi 
judeţul Bistriţa-Năsăud, iar 
starea actuală a acestuia îl face 
să fie aproape impracticabil. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 

2.  Anexa 3/24/ 
Ministerul Transporturilor 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 

Se propune suplimentarea cu 
suma  de 22.700 mii lei  la 
bugetul Ministerului 
Transportului pentru 
amanejarea drumului naţional 
DN 7C – Transfăgărăşan 
pentru asigurarea circulariei 
rutiere pe tot timpul anului 

Asigurarea unui regim normal 
de circulaţie rutieră şi punerea 
în valoare a potenţialului turistic 
deosebit al zonei. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 22.700  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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(montare protecţii împotriva 
căderii pietrelor şi zăpezii, 
dotarea cu elemente 
reflectorizante). 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Ion Popa-PNL 
Dep.Dănuţ Bica-PNL 
 

Finanţelor Publice – Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 

3.  Anexa 3/24/ 
Ministerul Transporturilor 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 

Se propune suplimentarea cu 
suma  de  41.200 mii lei  la 
bugetul Ministerului 
Transportului pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumului 
naţional DN 73C Câmpulung – 
Curtea de Argeş. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Sen.Ion Popa-PNL 
Dep.Dănuţ Bica-PNL  

Asigurarea unui regim normal 
de circulaţie rutieră şi 
valorificarea potenţialului turistic 
al zonei prin asigurarea legăturii 
rutiere între trei capitale istorice 
ale Tării Româneşti, Târgovişte, 
Câmpulung Muşcel şi Curtea 
de Argeş. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 41.200  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice – Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

4.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei, pentru 
modernizare DN28B Tîrgu 
Frumos-Botoşani km 0+000-
76+758 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Achiţei Vasile Cristian-PNL 
Sen.Şoptică Costel-PNL 
 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Reprezintă o prioritate, mai ales 
că drumul face legătura între 
judeţele Botoşani şi Iaşi 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse fonduri în valoare 
de 286 mii lei pentru 
reactualizarea studiului de 
fezabilitate, la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat - cap. C.c - 
Alte cheltuieli de investitii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
  

5.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei, pentru 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
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modernizare a drumurilor 
naţionale 

modernizare DN29D Botoşani-
Ştefăneşti km 2+800-48+146 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Achiţei Vasile Cristian-PNL 
Sen.Şoptică Costel-PNL 

aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
Reprezintă o prioritate, mai ales 
că drumul face legătura spre 
Punctul de Trecere a Frontierei 
Stânca Costeşti 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 
 
Motivatia respingerii comisiei 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse fonduri în valoare 
de 286 mii lei pentru 
reactualizarea studiului de 
fezabilitate, la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat - cap. C.c - 
Alte cheltuieli de investitii 
 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 

6.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei, pentru 
modernizare DN29A Dorohoi-
Darabani-Rădăuţi Prut, pe o 
lungime de 57 km 
 
 
Autori: 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
Reprezintă o prioritate, mai ales 
că drumul face legătura spre 
Punctul de Trecere a Frontierei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Achiţei Vasile Cristian-PNL 
Sen.Şoptică Costel-PNL 

Rădăuţi Prut - Lipcani 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivul nu este cuprins in 
HG 666/ 2016, in perioada 
2014-2020, neexistand sursa 
de finantare identificata pentru 
acest obiectiv. 
 
In functie de nivelul de 
viabilitate al infrastructurii, 
CNAIR va analiza posibilitatea 
realizarii unor lucrari de 
intretinere periodica. 
 
 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 

7.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
60.000 mii lei reabilitarea şi 
modernizarea Drum Trans 
Regio‘ Iaşi – Vaslui – Bacău 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

Este un obiectiv extrem de 
important pentru ca are în 
vedere dezvoltarea 
infrastructurii rutiere în zonă 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale  
 
Motivatia respingerii comisiei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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Dep.Daniel Olteanu-PNL Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 

sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 

8.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
35.000 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
DN11A  Bârlad (limită E581) – 
Podu Turcului – Adjud 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 

Este un obiectiv extrem de 
important pentru ca are în 
vedere dezvoltarea 
infrastructurii rutiere în zonă  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 

9.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
35.000 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea DN 
24A Huşi – Murgeni – Bârlad 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

Este un obiectiv extrem de 
important pentru ca are în 
vedere dezvoltarea 
infrastructurii rutiere în zonă  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 

Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
  

10.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune suplimentarea cu 
796.462mii  lei pentru 
Modernizare DN 11 Brasov-
Onesti-Bacau,  km 4+900 – km 
56+137; km 60+100 – km 
125+100; km 132+500 – km 
175+460 
Amplasament Jud.Brasov-
Covasna-Bacau 
Numarul si data aprobarii 
Studiului de 
Fezabilitate HG 993/2009 
Valoarea totala aprobata  
796.462 mii lei 
Data pretului pentru calculul 
valorii totale 04/2009 
Capacitati aprobate  159,197 
km 
Durata de realizare aprobata 24 
luni 
 
Dep.Tudoriţa Lungu-PNL 
Dep.Palăr Ionel-PNL 

DN 11 este una din principalele 
legaturi spre Vest ale Moldovei, 
cea mai saraca regiune a 
Europei.Prin realizarea 
proiectului de modernizare a 
DN 11, se va fluidiza traficul din 
zonă, vor fi asigurate condiţiile 
unei circulaţii fluente, 
accesibilitatea activităţilor 
economice . Se vor reduce 
perioadele şi costurile de 
transport, consumul de 
carburanţi, reducerea costurilor 
de întreţinere şi reparaţii ale 
vehiculelor. Deasemeni se vor 
reduce numărul de accidente şi 
reducerea semnificativă a 
poluării mediului prin reducerea 
noxelor şi a nivelului de vibraţii 
şi zgomot. 
Dezvoltarea economică 
regională durabilă are ca suport 
o bună infrastructură de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Sen.Daniel Fenechiu-PNL 
 

transport pentru a deservi toate 
sectoarele economice pentru a 
facilita accesul şi comunicaţiile 
în zonă. 
Prin îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie va creşte 
accesibilitatea în teritoriu, ceea 
ce va permite ridicarea nivelului 
de dezvoltare economică a 
zonei. 
Sursa de finanţare:Diminuarea 
cu suma de 796.462  mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

11.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 3/24- 
Cap.5, 1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale pentru continuarea 
lucrărilor la centura rutieră 
Tecuci – 50.000 mii lei, Judeţul 
Galaţi. 
 
 

Pentru buna desfăsurare a 
traficului rutier dar si pentru 
decongestionarea traficului din 
interiorul Tecuciului. 
Sursa de finantare:Diminuarea 
cu suma de 50.000 mii lei a 
sumelor prevăzute în Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Victor Paul Dobre-PNL 

Motivatia respingerii comisiei 
In cadrul limitei de cheltuieli 
pentru acest obiectiv a fost 
prevazuta suma de 15.253 mii 
lei, din care: 100 mii lei cu 
finantare din FEN postaderare 
si 15.153 mii lei din POIM 
 

 

12.  Anexa nr.  3 / 24 
Ministerul Transporturilor 
 
Capitol 5.2 Programul de 
dezvoltare a infrastructurii de 
transport rutier (autostrăzi, 
variante ocolire localităţi) 
 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 a sumei prevăzute în 
Anexa 3/15  cu suma de 
150.000 mii lei pentru 
finanţarea construcţiei centurii 
Mun. Medias. 
Judeţul SIBIU 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Raluca Turcan-PNL 
Dep.Nicolae Neagu-PNL 
Dep.Contantin Şovăială-PNL 
Sen.Mircea Cazan-PNL 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
construcţia centurii Mediaş. 
Zona de Nord a judeţului Sibiu 
a cunoscut o creştere 
economică importantă prin 
dezvoltarea municipiului 
Mediaş. În acest sens, 
menţionăm că, construcţia 
centurii Mediaş este o prioritate 
atât pentru CNAIR, cât şi pentru 
judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare:   
Diminuarea cu suma de 
150.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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13.  Anexa 3/24 

Ministerul Transporturilor 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumei cu 8.000 mii lei în 
vederea reabilitării Drumului 
Naţional 67 D. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Dan Vîlceanu-PNL 

DN67 D are o importanţă 
turistică majoră pentru judeţele 
Gorj şi Mehedinţi, legând 
municipiul Târgu Jiu de 
Tismana, Padeş, Baia de 
Aramă, Masivul Godeanu, 
staţiunea Herculane.  DN67 D 
este şi un drum comercial şi de 
pasageri important, pentru că 
poate asigura tranzitul spre mai 
multe drumuri naţionale şi 
europene, care merg către 
Serbia sau Ungaria. 
Porţiunea din acest drum 
pentru care exista oportunitatea 
de reabilitare are 42 de km, 
între localităţile Târgu Jiu şi 
Baia de Aramă. În 24 august 
2016, s-a emis de catre 
Guvern, HG 599, privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru acest tronson. 
Finanţarea proiectului se face 
din imprumutul Fi 23.371 de la 
BEI si bugetul de stat. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 8.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

14.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor/ 
SINTEZA PROGRAMELOR 
FINANŢATE PRIN 
PROIECTUL DE BUGET/ 
Capitol bugetar finanţat prin 
proiectul de buget/programe 
bugetare/ Capitol 5/Programul 
de modernizare a drumurilor 
naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor/ 
Sinteza Programelor finţate prin 
proiectul de buget/ Capitol 
bugetar finanţat prin proiectul 
de buget/programe bugetare/ 
Capitol 5/Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale cu suma de  216.000 
mii lei pentru modernizarea DN 
7D Câineni-Perişani km 0+000-
31+360. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Cristian Buican-PNL 
Sen.Romulus Bulacu-PNL 

DN 7D este situat în judeţul 
Vâlcea şi se desfăşoară pe 
direcţia V-E, făcând legătura 
între localităţile Câineni şi 
Perişani. A fost declarat Drum 
Naţional încă din anul 2003, 
însă, doar şase kilometri din DN 
7D sunt asfaltaţi, dintr-un total 
de 31 de km. DN 7D este 
singurul drum naţional de 
pământ din România ce nu a 
beneficiat de modernizare şi 
asfaltare.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu 216.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 
Nr. 
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15.  Anexa 3/24  

Ministerul Transporturilor/ 
SINTEZA PROGRAMELOR 
FINANŢATE PRIN 
PROIECTUL DE BUGET/ 
Capitol bugetar finanţat prin 
proiectul de buget/programe 
bugetare/ Capitol 5/Programul 
de modernizare a drumurilor 
naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor/ 
Sinteza Programelor finţate prin 
proiectul de buget / Capitol 
bugetar finanţat prin proiectul 
de buget/programe bugetare/ 
Capitol 5/Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 729.675 mii lei pentru 
modernizarea DN 7A Brezoi - 
Voineasa - Petroşani 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Cristian Buican-PNL 
Sen.Romulus Bulacu-PNL 

DN7A, drum naţional care 
leagă Valea Oltului de 
Transalpina şi oraşele Brezoi 
de Petroşani. De asemenea, 
drumul continuă printre Munţii 
Parâng şi Munţii Şureanu, prin 
apropierea oraşului Petrila şi se 
termină în DN66 la Petroşani. 
Starea tehnică a acestuia este 
una precară şi necesită 
modernizare. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu 729.675 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 

16.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor  
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune alocarea a 100.000 
mii lei din suma prevăzută la 
Anexa 3/24- Cap.5, 1. 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale pentru 
finalizarea modernizării DN 15 
Bacău – Piatra Neamţ. 
 

Necesarul de investiţii la nivelul 
Judeţului Neamţ pentru lucrări 
de investiţii şi reparaţii DN 15 
tronsonul Piatra  
Neamţ – Bacău - supralărgirela 
patru benzi de circulaţie  
Sursa finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 



 
 
Nr. 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Mugur Cozmanciuc-PNL, 
Dep.Laurenţiu Leoreanu-PNL,  
Sen.Eugen Ţapu Nazare-PNL 

prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
  

17.  Anexa 3/24  
Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 53.200 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii 
„Modernizarea DN 74 Alba-Iulia 
–Zlatna-Abrud-Brad, respectiv 
DN74A Câmpeni-Abrud”  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Corneliu Olar-PNL 
Dep.Florin-Claudiu Roman-PNL 
Dep.Claudiu-Vasile RăcuciI-

Având în vedere starea 
deplorabilă a covorului astfaltic 
şi solicitările repetate ale 
populaţiei din zonă, ale 
deţinătorilor de mijloace de 
transport, ale proprietarilor de 
pensiuni care îşi asigură 
veniturile din activităţi de turism 
în zona Munţilor Apuseni 
propunem acest obiectiv de 
investiţii. Acesta poate stimula 
refacerea infrastructurii rurale în 
vederea dezvoltării turismului 
local şi atragerii investiţiilor în 
zonă, în vederea creării de noi 
locuri de muncă. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 53.200 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice – Acţiuni 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 14 - 

PNL 
Dep.Sorin-Ioan Bumb-PNL 
Sen.Alexandru Pereş-PNL 
 

Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

18.  Anexa 3/24  
Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 110.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii 
„Modernizarea DN 75 Turda-
Câmpeni-Lunca”  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Corneliu Olar-PNL 
Dep.Florin-Claudiu Roman-PNL 
Dep.Claudiu-Vasile RăcuciI-
PNL 
Dep.Sorin-Ioan Bumb-PNL 
Sen.Alexandru Pereş-PNL 
 

Având în vedere starea 
deplorabilă a covorului astfaltic 
şi solicitările repetate ale 
populaţiei din zonă, ale 
deţinătorilor de mijloace de 
transport, ale proprietarilor de 
pensiuni care îşi asigură 
veniturile din activităţi de turism 
în zona Munţilor Apuseni 
propunem acest obiectiv de 
investiţii. Acesta poate stimula 
refacerea infrastructurii rurale în 
vederea dezvoltării turismului 
local şi atragerii investiţiilor în 
zonă, în vederea creării de noi 
locuri de muncă. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
110.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

19.  Anexa 3/24  
Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 25.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii 
„Modernizarea DN 1R Albac-
Huedin”  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Corneliu Olar-PNL 
Dep.Florin-Claudiu Roman-PNL 
Dep.Claudiu-Vasile RăcuciI-
PNL 
Dep.Sorin-Ioan Bumb-PNL 
Sen.Alexandru Pereş-PNL 
 

Având în vedere starea 
deplorabilă a covorului astfaltic 
şi solicitările repetate ale 
populaţiei din zonă, ale 
deţinătorilor de mijloace de 
transport, ale proprietarilor de 
pensiuni care îşi asigură 
veniturile din activităţi de turism 
în zona Munţilor Apuseni 
propunem acest obiectiv de 
investiţii. Acesta poate stimula 
refacerea infrastructurii rurale în 
vederea dezvoltării turismului 
local şi atragerii investiţiilor în 
zonă, în vederea creării de noi 
locuri de muncă. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 25.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice – Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 16 - 

adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

20.  Anexa nr. 3 / 24  
Capitolul 5001 Cheltuieli Buget 
de Stat Grupa  51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice articolul 
02 Transferuri de capital 
alineatul 12 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 

Se suplimentează cu 5000 mii 
lei- suma este necasară pentru 
modernizarea spitalelor CFR. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Mara Mareş-PNL 
 

Motivare: Suma propusă pentru 
alocarea sulimentară menţine 
nivelul fondurilor pentru 
investiţii în modernizarea 
spitalelor CFR. Aceste unităţi 
spitaliceşti de tradiţie au nevoie 
de lucrări de modernizare şi 
dotări pentru a oferi pacienţilor 
cele mai bune servicii. 
Sursa de finanţare: Diminuare 
cu suma de 5000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 

21.  Anexa nr.  3 / 24 
Ministerul Transporturilor 
Capitol 5. 2 Programul de 
dezvoltare a infrastructurii de 
transport rutier (autostrăzi, 
variante ocolire localităţi) 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
2.345 mii lei pentru amenajare 
drum centură, comuna I.C. 
Brătianu, jud. Tulcea. 
 
 

Devierea traficului greu. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
2.345 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Vasile Gudu-PNL 
Dep.George Şişcu-PNL 
 

 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivul nu este in 
administrarea CNAIR SA. Nu 
poate fi finantat prin bugetul 
M.T 

22.  Anexa nr. 3 / 24 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute la Anexa nr. 3 
/ 24 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier, 
cu suma de 210.000 mii lei, 
pentru  Construirea Drumului 
Expres Focşani – Bârlad – 
Albiţa, Coridorul IX Pan-
european 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
 

Este un obiectiv extrem de 
important pentru ca are în 
vedere dezvoltarea 
infrastructurii rutiere în zonă şi 
asigurarea unei legături directe 
între Focşani şi Vama Albiţa. 
Sursa de finantare:Diminuarea 
cu suma de 210.000 mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 

23.  Anexa nr. 3 / 24 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute la Anexa nr. 3 
/ 24 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 

Pentru buna desfăsurare a 
traficului rutier dar si pentru 
decongestionarea traficului din 
interiorul Municipiului Bârlad. 
Sursa de finantare:Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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cu 37.000 mii lei, pentru  
construirea variantei ocolitoare 
Municipiul Bârlad, Judţul Vaslui. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
 

cu suma de 37.000  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 

24.  Anexa nr. 3 / 24 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute la Anexa nr. 3 
/ 24 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
cu 17.000 mii lei, pentru  
construirea variantei ocolitoare 
Municipiul Vaslui, Judeţul 
Vaslui. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
 

Pentru buna desfăsurare a 
traficului rutier dar si pentru 
decongestionarea traficului din 
interiorul Municipiului Vaslui. 
Sursa de finantare:Diminuarea 
cu suma de 17.000  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 

25.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentarea   
sumei prevăzute la Anexa 3/24  

În Masterplanul General de 
Transport acest obiectiv  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
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Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrazi, variante ocolire 
localitati) 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localitati)  cu  193.000 mii lei 
pentru construcţia variantei 
ocolitoare a Municipiului Zalău- 
tronsonul 2 în lungime de 7,8 
km, jud. Sălaj. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Lucian Bode-PNL 
 

figureaza la  poziţia 2 in 
versiunea finala a 
documentului, din totalul de 14 
proiecte. 
Cu toate acestea constat că 
Bugetul Ministerului 
Transporturilor pentru anul 
2017 nu este pus în acord cu 
acest document strategic. 
De aceea, asigurarea finanţării 
incepând cu anul 2017 pentru 
tronsonul 2 din varianta 
ocolitoare a Municipiului Zalău 
constituie o necessitate. 
Modernizarea indrastructrii 
rutiere prin crearea acestor 
variante ocolitoare se 
circumscrie obiectivului 
european în materie de politică 
a transporturilor privind 
mobilitatea cetăţenilor. 
Suma propusă este în 
concordanţă cu valoarea 
estimată a investiţiei din 
Masterplanul General de 
Transport. 
Sursa de finanţare:Diminuarea 
cu suma de   193 000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
In cadrul limitei de cheltuieli 

Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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pentru obiectivul "Sprijin pentru 
pregatirea documentatiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera pentru 
Varianta de Ocolire Zalau" a 
fost prevazuta suma de 2.924 
mii lei cu finantare din POIM 
 

26.  Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/ art.02/alin 13 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   proiectul 
drum Tran-Regio Gilău-Apahida 
(lungime sector 38,3 KM, 
valoare totală 126,3 milioane de 
Euro) 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Florin Vasile Stamatian-
PNL 
Dep.Nechita Adrian Oros-PNL 
Dep.Sorin Moldovan-PNL 
Sen.Marius Nicoară-PNL 

Pentru  infrastructura ocolitoare 
a Municipiului Cluj-Napoca, 
este imperios necesar să se 
realizeze Centura 
Metropolitană, astfel încât să 
poată fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor interne a căror valoare 
şi frecvenţă în reparaţii sunt 
foarte costisitoare pentru  
Municipiul Cluj-Napoca. 
Sursa de finantare: Se 
propune alocarea sumei de 
100000 mii lei din bugetul 
Ministerului Transporturilor,  
Anexa  3/24/02/cap 5000 , 
grupa 58, la Titlul X Proiecte Cu 
Finantare Din Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014- 2020 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

27.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor/ 
Cap 5.2 - Programul de 
dezvoltare a infrastructurii de 
transport rutier (autostrazi, 
variante ocolire localitati) 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 2.000 mii lei în 
vederea realizării obiectivului 
de investiţii „Racord la 
autostradă bifurcaţia Arad – 
Sanandrei” 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Pirtea Marilen-Gabriel-PNL 
Sen.Gorghiu Alina-PNL 
Dep.Ardelean Ben-Oni-PNL 
Dep.Popescu Pavel-PNL 

Propunerea de suplimentare a 
sumelor prevăzute la 
Subcapitolul „Transport rutier” 
vizează finanţarea asigurarea 
finanţării elaborării studiului de 
fezabilitate, proiectului tehnic, 
exproprierilor aferente realizării 
obiectivului de investiţii „Racord 
la autostradă bifurcaţia Arad – 
Sanandrei” – obiectiv de 
investiţii de interes naţional. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 

 

Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 

28.  Anexa 3/24 Se propune suplimentarea cu Este de extremă urgenţă Se propune respingerea 
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Ministerul Transporturilor/ 
Cap 5.2 - Programul de 
dezvoltare a infrastructurii de 
transport rutier (autostrazi, 
variante ocolire localitati) 

suma de 1.350 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii Centura 
ocolitoare Chişineu-Criş, 
Judeţul Arad. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Eusebiu-Manea Pistru-
Popa-PNL 
Dep.Varga Gald Aurel-PNL 
Sen.Ioan Cristina 
 
 

realizarea acestui obiectiv de 
investiţii de interes 
local/naţional, în vederea 
devierii traficului greu, de 
marfă, în afara localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.350 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

amendamentului, întrucât 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
  

29.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 
C- Alte cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor/Capitol 8401/ 
Subcapitol 03 Transport rutier 
cu suma de 1.000 mii lei în 
vederea elaborării Studiu de 
fezabilitate şi Proiect tehnic 
pentru realizare Drum Expres 
DN17 Bistriţa-Cluj-Napoca. 
 
 
Autori: 

Suma este necesară  pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic pe acest segment rutier. 
DN17 este un sector de drum 
foarte important, cu rol 
important în dezvoltarea 
economică a judeţului Bistriţa, 
fiind puntea de legătură între 
Ardeal şi regiunea Bucovina-
Moldova. De asemenea, 
investiţia este necesară şi prin 
prisma  traficului ridicat, fiind 
unul dintre cele mai circulate 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
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Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Robert Ionatan Sighiartău-
PNL 

sectoare de drum la nivelul 
judeţului Cluj şi Bistriţa . 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 1.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
- Obiectivul nu este cuprins in 
HG 666/ 2016, neexistand 
sursa de finantare identificata 
pentru acest obiectiv. 
 
In functie de nivelul de 
viabilitate al infrastructurii, 
CNAIR va analiza posibilitatea 
realizarii unor lucrari de 
intretinere periodica. 
 
 

ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

30.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 
C- Alte cheltuieli de investitii 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului 
Transporturilor/CNAIR cu suma 
de 50.000 mii lei pentru 
întocmire documentaţie si 
demarare execuţie lucrări la 
tronsonul Siret – Suceava –
Paşcani, al Drumului Expres 
Siret-Suceava-Paşcani-Bacău-
Buzău-Ploieşti, cu legătura la 
Bucureşti. 
 
 

Traficul zilnic pe Drumul 
European E85 Bucureşti-
Bacău-Suceava-vama Siret, 
este un adevărat coşmar pe 
sectorul Drăguşeni-Suceava-
vama Siret. Suceava fiind un 
judeţ de graniţă, punctul de 
trecere al frontierei cu Ucraina 
generează un trafic greu, de 
tranzit, care produce  foarte 
multe  ambuteiaje în trafic şi 
determinând numeroase 
accidente rutiere.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Sen.Daniel-Constantin Cadariu-
PNL 
Dep.Ioan Balan-PNL 
Dep.Angelica Fădor-PNL 
Dep.Bogdan Gheorghiu-PNL 
Dep.Dumitru Mihăilescul-PNL 

Suceava este un judeţ turistic, 
cu mare aglomerare de 
mijloace de transport pe tot 
parcursul anului, iar întârzierea 
realizării unui drum rapid care 
să preia traficul de pe E85 
aduce mari prejudicii 
economice întregii zone, 
afectând participanţii la trafic, 
precum şi localităţile traversate 
de E85. 
Situaţia este critică şi prin faptul 
că Drumul European E85 are 
partea carosabilă cu lăţimea de 
8 m, cu doar o singură bandă 
de circulaţie pe sens, în timp ce 
din Bucureşti până la Roman, 
circulaţia se desfăşoară pe 
acelaşi drum european, 
reabilitat, cu două benzi de 
circulaţie pe sens. 
Practic, în judeţul Suceava 
traficul se desfăşoară pe o 
infrastructură rutieră specifică 
anilor ’70. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 50.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 

ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 25 - 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

31.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 
C- Alte cheltuieli de investitii 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se alocă suma de 238.000 mii 
lei destinată actualizării pentru 
autostrada Iaşi – Tg. Mureş,  a: 
 
• studiului de fezabilitate, 

proiectului tehnic şi autorizaţiei 
de construcţie pentru Tronsonul 
Targu-Mures- Ditrau - 91.6 km 
• studiului de fezabilitate 

pentru Tronsonul Ditrau - Targu 
Neamt - 118.100 km 
• studiului de fezabilitate 

pentru Tronsonul Targu Neamt 
-Ungheni - 100.6 km 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regiunea de Nord Est este cea 
mai subdezvoltată regiune a 
României, cu un PIB pe cap de 
locuitor cu aproximativ 40% mai 
mic decât media naţională. 
Astfel, creşterea bunăstării, 
atragerea investitorilor şi 
crearea de noi locuri de muncă 
sunt indisolubil legate de 
realizarea autostrăzii care să 
lege regiunea noastră de Vestul 
României şi de Europa. 
Totodată, autostrada Moldova – 
Transilvania este de o 
importanţă capitală în vederea 
apropierii Republicii Moldova de 
Europa şi un factor determinant 
în procesul integrării acesteia în 
Uniunea Europeană. 
Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor 
C- Alte cheltuieli de investitii c) 
Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
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Motivatia respingerii comisiei 
In cadrul limitei de cheltuieli 
pentru acest obiectiv a fost 
prevazuta suma de 15.262 mii 
lei cu finantare din POIM din 
care: 
7.205 mii lei "Sprijin pentru 
pregatirea documentatiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera Autostrada 
Targu Mures-Ditrau", 4.249 mii 
lei pentru proiectul "Sprijin 
pentru pregatirea documentatiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera Autostrada 
Ditrau-Targu Neamt" si 3.808 
mii lei pentru "Sprijin pentru 
pregatirea documentatiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera Autostrada 
Targu Neamt-Iasi-Ungheni". 
 
 

32.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 
C- Alte cheltuieli de investitii 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se alocă suma de   62 000   mii 
lei destinată revizuirii studiului 
de fezabilitate pentru   
Autostrada  A3 Comarnic-
Brasov  ( lot 2, 3 si 4). 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 

Finantarea cheltuielilor cu 
revizuirea studiului de 
fezabilitate pentru loturile de 
mijloc 2, 3 si 4 ale autostrazii 
Comarnic- Brasov trebuie 
inclusă in Bugetul pentru anul 
2017, astfel incât acest proiect 
major de infrastructură să fie 
pregatit pentru executie intr-un 
orizont de timp rezonabil. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ratarea anului 2017 pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
inseamna amânarea cu cel 
putin încă 1 -2 ani a inceperii 
execuţiei pentru auotostrada 
Comarnic-Brasov. 
Acest tronson din autostrada 
A3 Bucuresti -Brasov este 
important pentru a avea o retea 
coerenta de autostrazi, care să 
contribuie la cresterea 
mobilităţii cetăţenilor in conditii 
de siguranta si confort. 
Dezvoltarea unei retele de 
autostrazi care sa asigure 
interconectarea regiunilor intre 
ele reprezinta un impuls dat 
investiţiilor, cu efect direct in 
economie – crestere economica 
si creare de noi locuri de 
muncă. 
Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor 
C- Alte cheltuieli de investitii c) 
Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 
Motivatia respingerii comisiei 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse:   - credite de 
angajament în valoare de 

Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite.  
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11.456 mii lei si credite 
bugetare în valoare de 1.000 
mii lei la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat - cap. C.c - 
Alte cheltuieli de investitii. 
pentru reactualizarea studiului 
de fezabilitate aferent sector 
Comarnic - Predeal, km. 
115+300-km. 146+800 si sector 
Predeal - Cristian, km. 
146+800-km. 162+300 + 
reabilitare DN 73B; 
- credite de angajament în 
valoare de 459.793 mii lei la 
titlul 55.01.12 - Investitii ale 
agentilor economici cu capital 
de stat pentru contractele de 
executie aferente sectorului 
Comarnic - Predeal  
km 111+300 - km 115+300 si 
sectorului Predeal - Cristian 
km 162+300 - km 168+600 si 
drum de legatura. 
 
 

33.  Anexa 3/24/28 - Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si 
alte studii 

Se propune  suplimentarea cu 
suma de 50.000 mii lei pentru 
elaborarea studiilor de 
fezabilitate la  autostrada 
Craiova+ Piteşti. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

Documentaţia pentru achiziţia 
publică a contractului pentru 
revizuirea Studiului de 
Fezabilitate şi Elaborarea 
Proiectului Tehnic pentru 
Autostrada Craiova - Piteşti a 
fost validată de către Agenţia 
Naţională pentru Achiziţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Ionuţ Stroe-PNL 
Dep.Mario Oprea-PNL 
Dep.Giugea Nicolae-PNL 
 

Publice (ANAP), urmând ca 
Anunţul de Participare să fie 
publicat în SEAP, a informat 
Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR). 

Potrivit Master Planului General 
de Transport, procedura de 
achiziţie pentru Studiul de 
Fezabilitate al proiectului de 
autostradă Craiova-Piteşti 
trebuie demarată în anul 2016, 
iar începerea lucrărilor este 
prevăzută pentru 2018. 
Autostrada trebuie construită 
până în 2020. 

Autostrada Craiova - Piteşti are 
o lungime de aproximativ 124 
kilometri din care Variantele de 
Ocolire Slatina - Balş (sector 
din A12 Craiova - Piteşti) la 
nivel de autostradă au o 
lungime de 39,48 kilometri. 

Sursa finanţare:Diminuarea cu 
50 000 mii lei din sumele 
prevăzute laAnexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

34.  Anexa 3/24/28 - Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si 
alte studii 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei din suma 
prevăzută la Anexa 3/24/28 - 
Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii,  pentru 
elaborarea documentaţiei 
tehnice pentru centura rutiera 
Municipiului Galaţi, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Victor Paul Dobre-PNL 

În vederea demarării investiţiilor 
pentru centura ocolitoare a 
Municipiului Galaţi, obiectiv 
necesar pentru fluidizarea 
cirtculaţiei in Municipiu Galaţi. 
Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 
Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

35.  Anexa nr. 3 / 24 / 28 
c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune suplimentarea cu 
3.465 mii lei pentru realizarea 
Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul “Realizarea unei 

Situat in cea mai saraca 
regiune a Romaniei si Europei, 
la intersectia  drumurilor 
europene E 574(DN 11)  cu  E 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
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5001 58 TITLUL X PROIECTE 
CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020 
 

platforme multimodale pentru 
susţinerea dezvoltării 
economice în Municipiul Bacău” 
Indicativ MM002 
Cod proiect: 
MM002 
Indicatori de bază: 
Suprafaţă platformă (mp) 
100,000 
Capacitate de operare 300.000 
t/zi 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Tudoriţa Lungu-PNL 
Dep.Palăr Ionel-PNL 
Sen.Daniel Fenechiu-PNL 
 
 

85(DN 2) , pe  magistrala 
feroviara 500 (Bucuresti-
Dornesti Siret), cu un aeroport 
in dezvoltare, Bacaul are o 
pozitie  strategica din punct de 
vedere logistic.  Realizarea 
platformei intermodale Bacau 
are impact asupra intregii 
regiuni  determinand : 
- cresterea atractivitatii pentru 
investitori; 
- creearea de noi locuri de 
munca; 
-imbunătăţirea cooperării 
economice la nivel regional, 
naţional şi internaţional; 
- reducerea impactului 
transporturilor asupra mediului  
realizând un echilibru între 
creşterea economică şi 
protecţia mediului. 
Proiectul este inclus in Master 
Planul General pentru 
Transport la o valoare estimata 
de 9648 mii lei ( 21.440.000 
euro cu perioada de 
implementare 2016-2017. 
Finantarea nerambursabila este 
asigurata prin Programul 
Operational Infrastructura Mare, 
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea 
unui sistem de transport 
multimodal, de calitate,durabil 
si efficient,  Obiectivul Strategic  

deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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2.4: Cresterea volumului de 
mărfuri tranzitate prin terminale 
intermodale si  porturi 
Sursa de finanţare:Diminuarea 
cu suma de 3465 mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

36.  Anexa 3/24/29  
Capitolul 8401 Grupa 55 – Alte 
Transferuri,  Articolul 01 – 
Transferuri interne, Alineat 28 – 
Cheltuieli Neeligibile ISPA 

Se propune alocarea sumei de 
4.619 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii ”Reconstructie 
infrastructura rutiera si feroviara 
afectata de dezastre naturale”– 
inundatiile din anul 2005, pod 
peste raul Tazlaul Sarat, sat 
Leontinesti, comuna Ardeoani, 
judet Bacău – finalizare lucrari.  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 

Se impune alocarea sumei 
solicitate in vederea finalizării 
lucrărilor de reconstruire a 
podului peste raul Tazlăul 
Sarat, din sat Leontinesti, 
comuna Ardeoani, grav afectat 
de inundatiile din anul 2005, 
incepute in anul 2005. Pana in 
acest moment au fost efectuate 
lucrari in valoare de aproape 
2000 mii lei, suma care va fi 
pierduta in cazul neterminarii 
proiectului. 
Sursa de finantare: Prin 
redistribuire intre unitatile 
administratiei publice, din 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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energie din cadrul Senatului 
Sen.Fenechiu Cătălin Daniel-
PNL 
Dep.Palar Ionel-PNL 
Dep.Tudorita Lungu-PNL 

Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

37.  Anexa 3/24/29  
Capitolul 8401 Grupa 55 – Alte 
Transferuri,  Articolul 01 – 
Transferuri interne, Alineat 28 – 
Cheltuieli Neeligibile ISPA 

Se propune alocarea sumei de 
sumei de 3.000.000 mii lei 
pentru inceperea obiectivului de 
investiţii Autostrada Brasov – 
Bacau – 160 km 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Sen.Fenechiu Cătălin Daniel-
PNL 
Dep.Palar Ionel-PNL 
Dep.Tudorita Lungu-PNL 

In momentul de fata legatura 
Moldovei cu Transilvania este 
deficitara,  ea desfasurându-se 
pe drumuri care prezinta trasee 
sinuoase si declivitati mari la 
traversarea Carpatilor Orientali. 
Legatura rutiera se realizeaza 
in prezent pe reţeaua actuala 
de drumuri nationale si 
judetene, drumuri care nu pot 
asigura viteze superioare de 
circulaţie în condiţii de 
siguranţă şi confort si nu pot 
prelua fluxurile sporite de trafic, 
generate de dezvoltarea socio-
economica. 
  Pe de altă parte, lipsa unei 
infrastucturi rutiere adecvate 
are efecte negative asupra 
economiei si transportatorilor 
auto, prin cresterea timpilor si 
costurilor de transport, prin 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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cresterea consumurilor de 
carburant, precum si prin 
marirea costurilor legate de 
intretinerea si repararea 
mijloacelor de transport. 
Sursa de finantare: Prin 
redistribuire intre unitatile 
administratiei publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

38.  Anexa nr. 3 / 24 / 01 
Cap 8401 TRANSPORTURI 
Grupa 58,  
Titlu X Proiecte Cu Finantare 
Din Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 

Se propune suplimentarea cu 
22500mii lei pentru reabilitare si 
modernizare pod DN 11 km 
129+831peste raul Trotus la 
Onesti. Amplasament Jud. 
Bacau, Mun. Onesti. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

Acest pod, singurul care face 
posibilă legătura  între regiunile 
Ardeal şi Moldova pe  rutele 
Brasov – Oneşti – Bacău şi 
Miercurea Ciuc – Comăneşti – 
Oneşti – Adjud – Bucureşti, 
este de mare importanta  si 
pentru infrastructura judeteana 
podul asigurand legatura cu 
resedinta de judet si localitatile 
situate la nord de raul Trotus  
pentru  populatie de peste 
150.000 de locuitori. Numărul 
autovehiculelor care îl 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Dep. Tudoriţa Lungu-PNL 
Dep.Palăr Ionel-PNL 
Sen.Daniel Fenechiu-PNL 
 
 

traversează zilnic este estimat 
între 12.000 şi 15.000, iar 
existenţa căii ferate Adjud – 
Ciceu, semnalizată cu barieră, 
conduce la fomarea unor 
masive coloane de maşini care 
staţionează pe pod, de mai 
multe ori pe zi, ce realizează o 
încărcare verticală suplimentară 
nefavorabilă actualei stări a 
acestuia. 
Starea avansată de degradare 
a acestui pod face ca circulaţia 
autovehiculelor şi a pietonilor 
să fie permanent pusă în 
pericol din cauza afectării 
structurii de rezistenţă, aspect 
relevat de expertizele tehnice 
efectuate în ultimii ani ce au 
încadrat podul în clasa tehnică 
III ”stare necorespunzătoare”, 
cu defecte şi degradări ce nu 
corespund categoriei de drum 
naţional. 
Sursa de finanţare:Diminuarea 
cu suma de 22500 mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
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nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

39.  Anexa 3/24 /28 
A - Obiective (proiecte) de 
investitii in continuare 
Capitolul 5001 Grupa 58 Titlul X 
Proiecte Cu Finantare Din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 
 

Se propune alocarea sumei de 
45.000 mii lei pentru finalizarea 
studiului de fezabilitate pentru 
autostrada  A1 Sibiu- Piteşti. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Finalizarea acestui studiu de 
fezabilitate este esenţială 
pentru demararea de urgenţă a 
lucrărilor la autostrada Sibiu-
Piteşti, parte din coridorul IV 
pan European şi prioritate în 
Masterplanul General de 
Transport in baza căruia 
România accesează fondurile 
europene pentru perioada 
2014-2020. 
Realizarea acestui tronson din 
autostrada A1 care asigură 
conectivitatea cu reţeaua de 
transport europeană spre vest 
si sud-est,  ar reprezenta un 
sprijin pentru Uzina Dacia 
Piteşti şi un avantaj competitiv 
în raport cu uzina Grupului 
Renault din Maroc. 
Cu cât se măreşte perioada  de 
finalizare a acestui proiect, cu 
atât creşte riscul de relocare a 
activităţilor de producţie ale 
uzinei din Piteşti  în alte zone 
geografice cu un impaact 
negativ major asupra bugetului 
de stat si a economiei 
româneşti în ansamblul său. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare500158 Titlul X 
Proiecte Cu Finantare Din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 
 
 
Motivatia respingerii comisiei 
In cadrul limitei de cheltuieli 
pentru obiectivul " Sprijin pentru 
pregătirea documentației 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructură rutieră Autostrada 
Sibiu - Pitești" a fost prevazuta 
suma de 21.420 mii lei cu 
finantare POIM 
 

40.  Anexa 3/24/28 
A - Obiective (proiecte) de 
investitii in continuare 
Capitolul 5001 Grupa 58 Titlul X 
Proiecte Cu Finantare Din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 

Se propune alocarea sumei de 
900 000 mii lei pentru 
realizarea investiţiei Pod 
suspendat  peste Dunăre 
Brăila/Galaţi. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

In prezent investitia beneficiaza 
de studiu de fezabilitate si aviz 
de mediu. 
Procedurile pentru proiectare si 
executie trebuie să demareze 
în anul 2017, având în vedere 
că această investiţie este 
inclusă în Master Planul 
General de Transport, aprobat 
anul trecut. 
Amânarea termenului de 
începere a lucrărilor la acest 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

pod pune in pericol valabilitatea 
studiilor realizate până în 
prezent şi reclamă alocarea 
unor fonduri suplimentare 
pentru refacerea lor. 
Podul suspendat peste Dunăre 
care leagă Brăila/Galaţi de 
Tulcea are drept scop crearea 
unei căi de comunicaţie 
moderne cu implicaţii în 
dezvoltarea regională a zonei, a 
fluidizării traficului,  a creşterii 
siguranţei  utilizatorilor şi 
micşorarea timpilor de parcurs. 
Sursa de Finantare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la  Capitolul 5001 
Grupa 58 Titlul X Proiecte Cu 
Finantare Din Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse fonduri în valoare 
de 1.952 mii lei pentru  
reactualizarea studiului de 
fezabilitate, la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat - cap. C.c - 
Alte cheltuieli de investitii 
 

sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
  

41.  Anexa 3/24/28  Se alocă suma de 150.000 mii In Masterplanul General de Se propune respingerea 
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C- Alte cheltuieli de investitii 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
Capitolul 5001 Grupa 58 
TITLUL X Proiecte Cu 
Finantare Din Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 

lei destinată demarării studiului 
de fezabilitate  pentru drum 
expres Siret-Suceava-
Bucureşti.  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Victor Paul Dobre-PNL  
Sen.George - Cătălin Stângă-
PNL 

Transport, drumul expres care 
leagă nordul Moldovei de 
Bucureşti figurează în lista 
proiectelor prioritare pentru 
România si care vor fi finanţate 
din fondurile externe 
nerambursabile aferente 
exerciţiului bugetar european 
2014-2020. Din analiza 
bugetului propus de Ministerul 
Transsporturilor pentru anul 
2017 constatăm că acest 
proiect nu  este inclus  ca 
obiectiv de investiţie, pentru 
care să fie alocată o sumă 
destinată demarării studiului de 
fezabilitate. 
Realizarea acestei rute rutiere 
reprezintă o necesitate pentru 
regiunea Moldovei  a cărei 
dezvoltare economică depinde 
de o reţea de infarstructură 
modernă, conectată la reţeaua  
europeană astfel incât să 
crească gradul de  atarctivitate 
al  regiunii in vederea atragerii 
investiţiilor în zonă. 
Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor 
C- Alte cheltuieli de investitii c) 
Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 

amendamentului, întrucât 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
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fezabilitate si alte studii 
Capitolul 5001 Grupa 58 Titlul X 
Proiecte Cu Finantare Din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

42.  Anexa 3/24/28  
Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 
50.000 mii lei, pentru 
demararea studiului de 
fezabilitate şi a celorlalte studii 
tehnice pentru Autostrada de 
Centură Bucureşti - Sector 
Centura Nord  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Nicoleta Pauliuc-PNL 
Dep.Daniel Andrei Gheorghe-
PNL 

Motivare: În prezent, traficul de 
marfă şi călători pe Centura 
Rutieră a Municipiului Bucureşti 
se desfăşoară în condiţii dificile 
pe tronosoanele ce nu au fost 
încă modernizate şi lărgite. De 
asemenea, în zonele de contact 
cu căile rutiere ce asigură 
ieşirea din Municipiul Bucureşti, 
prin traversarea Centurii 
Rutiere, se creează ambuteiaje.  
Construirea Autostrăzii de 
Centură Bucureşti – Sector 
Centura de Nord ar determina 
reducerea volumului de trafic 
pe Centura Rutieră Bucureşti, 
prin preluarea de către aceasta 
a traficului ce urmăreşte 
conexiunile dintre principalele 

Se propune respingerea 
amendamentului ,întrucât 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
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Dep.Mihai Culeafă-PNL 
 
 

căi 
rutiere/aeriene/feroviare/portuar
e ale ţării şi mai puţin accesul în 
Municipiul Bucureşti.  De 
aceea, este necesară 
cuprinderea în Legea Bugetului 
de Stat pe anul 2017 a unei 
alocări financiare care să 
asigure cel puţin iniţierea 
procesului de elaborare a 
studiilor tehnice  necesare 
execuţiei a acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor - 
Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

43.  Anexa nr. 3 / 24/ 28 c. Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi 
alte studii Capitolul 5001 
Cheltuieli Buget de Stat Grupa 
58 Titlul X Proiecte cu finanţare 

Se suplimentează cu 8.000 mii 
lei - Suma propusă este 
necesară pentru finalizarea în 
acest an a studiului de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu-Făgăraş 

Motivare: Suma propusă este 
necesară pentru finalizarea în 
acest an a studiului de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu-Făgăraş. Conform Master 
Planului General de Transport 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
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din fonduri externe 
nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 
Articolul 01 Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR) 
 

 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Mara Mareş-PNL 
 

pentru secţiunea varianta de 
ocolire Făgăraş şi drum de 
legătură ar fi trebuit anul acesta 
să înceapă lucrările. 
Sursa de finanţare: Diminuare 
cu suma de 8000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

44.  Anexa nr. 3/24 
Programului de Creştere a 
capacităţii aeroportuare şi a 
siguranţei transportului aerian 
 

Se porpune suplimentarea cu 
77.452,8 mii lei a Programului 
de Creştere a capacităţii 
aeroportuare şi a siguranţei 
transportului aerian din anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor 
pentru finanţatea obirctivului de  
,,Reparaţii Capitale la 
suprafeţele de mişcare şi  
RESA (inclusiv instalaţiile 
aferente) la Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureş 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere : 
-De la darea in exploatare a 
pistei şi pana in prezent, nu a 
fost efctuata nici o reparatie 
capitala, motivul fiind de fiecare 
data lipsa fondurilor necesare, 
cu toate ca o asemenea 
reparatie se impune a se 
efectua dupa fiecare 28 de ani 
de exploatare. Starea fizica a 
suprafetelor de mişcare de la 
aeroportul Transilvania Targu 
Mureş, este intr-o degradare 
continua şi accelerata. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Cristian Chirteş-PNL 
Dep.Doru Oprişcan-PNL 

-Astfel cel mai important aspect 
este acela ca durata de viata a 
betonul in sine, a intrat pe 
curba descendenta, fiind 
aproape de limita inferioara 
admisibila a proprietatilor / 
caracteristicilor fizico-mecanice 
ale acestuia. Un factor 
important, al acestei situatii, 
este acela ca la momentul 
anilor 1968, respectiv 1978, 
dimensionarea rezistentei PDA, 
a fost efectuata tinand cont de 
structura traficului, de tipul şi 
greutatea aeronavelor din acea 
perioada. 
Aceste aspecte sunt scoase in 
evidenta de expertizele tehnice 
efectuate asupra suprafetelor 
de mişcare in anii 2013 §i 2015, 
care evidentiaza extrem de clar 
faptul ca degradarea este 
accelerata, prin simpla 
comparatie a indicelui 
capacitatii portante efective . 
Aceasta stare de fapt, obliga la 
efectuarea tuturor demersurilor 
pentru executarea lucrarilor de 
Reparatii Capitale la 
suprafetele de mişcare ale 
aeroportului Transilvania Targu 
Mureş, de catre o societate 
autorizata de AACR pentru 
acest gen de activitati, care sa 
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dispuna atat de personal 
calificat cat şi de dotarea 
tehnica necesara unei astfel de 
interventii, bazata pe o 
documentatie tehnica elaborata 
in conformitatea cu toate 
prevederile şi cerintele Reg 
(EU) 139 / 2014 şi a Reg (EU) 
73 / 2010. 
-Prin executarea lucrarilor de 
Reparatii Capitate se elimina 
toate neconformitatile, 
identificate şi constatate şi de 
catre Autoritatea Aeronautica 
Civila Romana, dar cel mai 
important lucru, rezolva fizic 
toate problemele tehnice 
existente. Analizand strategia 
de dezvoltare a infrastructurii, la 
nivel national, propusa prin 
Master Planul General de 
Transport (MPGT), constatam 
ca finantarea obiectivelor 
privind dezvoltarea / extinderea 
/ modemizarea Aeroportului 
Transilvania Targu Mureş, sunt 
incluse in perspectiva anilor 
2022 -2024, aspect care 
intareşte necesitate executarii 
lucrarilor de Reparatii Capitale 
cat mai urgent, ceea ce 
presupune identificarea 
surselor de finantare şi 
alocarea de urgenta a fondurilor 
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necesare. 
-Nu in ultimul rand realizarea in 
perspectiva a zonei Cargo 
creaza premisele dezvoltarii 
industriale, a comertului §i a 
agriculturii a regiunii Centru. 
Acest obiectiv face parte din 
programul de dezvoltare a 
infrastructurii de afaceri a 
Aeroportului Targu Mureş, in 
conjunctie cu Parcul Industrial 
adiacent, cu acces rutier drum 
european, autostrada 
Transilvania şi cale ferata. 
La momentul actual consideram 
ca este important sa 
mentionam faptul ca 
Documentatia tehnica aferenta 
lucrarilor de Reparatii Capitale, 
a fost avizata de catre 
Autoritatea Aeronautica Civila 
Romana, conditie esentiala 
pentru autorizarea lucrarilor de 
executie, iar Consiliul Judetean 
Mureş, a inceput elaborarea 
documentatiei de achizitie. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
77.452,8 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 46 - 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

45.  Anexa nr. 3 / 24 / 29,  
cod obiectiv 348 

Se propune suplimentarea cu 
50.000 mii lei a sumei alocate 
obiectivului Fluidizarea traficului 
pe DN1 între km 8+100-17+100 
şi Centura rutieră în zona de 
nord a Municipiului Bucureşti - 
OB.7 - Completarea centurii 
rutiere a municipiului Bucuresti 
prin construirea sectorului 
cuprins intre DN 7 - DN 1A 
(Pasajul din zona localităţii 
Mogoşoaia) 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Nicoleta Pauliuc-PNL 
Dep.Daniel Andrei Gheorghe-
PNL 
Dep.Mihai Culeafă-PNL 
 

Motivare: În prezent, traficul de 
marfă şi călători pe Centura 
Rutieră a Municipiului Bucureşti 
se desfăşoară în condiţii dificile 
pe tronosoanele ce nu au fost 
încă modernizate şi lărgite. De 
asemenea, în zonele de contact 
cu căile rutiere ce asigură 
ieşirea din Municipiul Bucureşti, 
prin traversarea Centurii 
Rutiere, se creează ambuteiaje. 
Având în vedere stadiul 
lucrărilor de 
modernizare/extindere a 
Centurii Rutiere, este necesară 
suplimentarea sumei alocate 
pentru anul 2017 cu scopul 
accelerării procesului de 
execuţie a acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 50.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/65, Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 
 

46.  Anexa nr. 3/24/29, pag 43 
Cod obiectiv 364 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor/ 
CNAIR cu suma de 27.000 mii 
lei, până la acoperirea întregii 
valori rămase de finanţat – 
63.000 mii lei, pentru Varianta 
de ocolire Suceava, judeţul 
Suceava, pentru a asigura 
finalizarea în anul 2017 a 
acestui obiectiv. 
In proiectul de Buget este 
prevăzută doar suma de 36.000 
mii lei, iar valoarea rămasă de 
finanţat este de 63.000 mi lei. 
Propunem suplimentarea cu 
27.000 mii lei, reprezentând 
diferenţa necesară finalizării 
investiţiei în anul 2017. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Daniel-Constantin Cadariu-

Termenul de finalizare al 
şoselei de centură a 
municipiului Suceava, 
comunicat de Ministerul 
Transporturilor prin Adresa nr. 
32684 din 20.12.2016, este 
septembrie 2017. 
Lucrările la acest obiectiv au 
demarat în anul 2008, iar până 
în anul 2012 au fost realizate 
peste 80% din acestea. Din 
discuţia cu specialiştii, ar mai fi 
de lucrat circa 3 luni efectiv, 
pentru finalizarea execuţiei 
lucrărilor. 
Lucrările executate nu au fost 
conservate, observându-se la 
această dată degradări 
importante la elementele 
constructive ale podurilor, 
terasamentelor şi sistemului de 
drenaj, ceea ce va genera 
cheltuieli suplimentare pentru 
refacerea acestora, iar 
prelungirea termenului de 
execuţie va conduce la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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PNL 
Dep.Ioan Balan-PNL 
Dep.Angelica Fădor-PNL 
Dep.Bogdan Gheorghiu-PNL 
Dep.Dumitru Mihăilescul-PNL 
 

accentuarea degradărilor 
menţionate. 
Pentru locuitorii municipiului 
Suceava şi o bună parte din 
zona de est a judeţului, traficul 
zilnic este extrem de dificil, 
traversarea municipiului 
Suceava la ore de vârf, 
însemnând peste două ore. 
Suceava este un judeţ de 
graniţă, iar punctul de trecere al 
frontierei cu Ucraina generează 
un trafic greu, de tranzit, 
produce  numeroase 
ambuteiaje şi blocaje în trafic 
precum şi creşterea numărului 
de accidente rutiere în 
municipiul Suceava. 
Proiectul a fost inclus în POST 
2007-2013 şi în POIM 2014-
2020. 
Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare 500158 Titlul X 
Proiecte Cu Finantare Din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 49 - 

Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

47.  Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 369 
Modernizarea centurii rutiere a 
Municipiului Bucuresti intre A1 - 
DN 7 si DN 2 – A 2 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute in Anexa 
3/24/29, cod obiectiv 369 -
Modernizarea centurii rutiere a 
Municipiului Bucuresti intre A1 - 
DN 7 si DN 2 – A 2 cu suma de 
138.619 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de 
constructie. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

In cadrul limitei de cheltuieli 
pentru acest obiectiv a fost 
prevazuta suma de 109.905 mii 
lei cu finantare din POIM 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
 

48.  Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 372 
Autostrada de Centura 
Bucureşti - sector Centura Sud 
km.52+700 - km 100+900 

Se propune alocarea sumei de  
800.000 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor la 
Autostrada de Centură 
Bucureşti - sector Centura Sud 
km.52+700 - km 100+900. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

Suma propusă pentru anul 
2017 acestui obiectiv major de 
investitie este insuficientă ( 
5000 mii lei)  pentru a înregistra 
un grad avansat de execuţie. 
Restul de finanţat, estimat 
pentru anii următori, este enorm 
cu orizont de finalizare a 
obiectivului după anul 2020. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Centura capitalei este un 
proiect care trebuie urgentat, 
astfel încât la finele anului 
2017, cel mai târziu început de 
2018, să fie funcţională în 
totalitate. 
Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la  Capitolul 5001 
Grupa 58 Titlul X Proiecte Cu 
Finantare Din Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse fonduri în valoare 
de 5.000 mii lei pentru  
contractul de asistenta tehnica, 
financiara si juridica ptr 
proiectul de concesiune, la titlul 
55.01.12 - Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat. 
 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 

49.  Anexa nr. 3 / 24 / 29,  
cod obiectiv 383 

Se propune suplimentarea cu 
250.000 mii lei a sumei alocate 
obiectivului Lărgire la 4 benzi 
Centura Bucureşti Sud între A2 
KM.23+600 SI A1 KM.55+520 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Motivare: În prezent, traficul de 
marfă şi călători pe Centura 
Rutieră a Municipiului Bucureşti 
se desfăşoară în condiţii dificile 
pe tronosoanele ce nu au fost 
încă modernizate şi lărgite. De 
asemenea, în zonele de contact 
cu căile rutiere ce asigură 
ieşirea din Municipiul Bucureşti, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
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Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Nicoleta Pauliuc-PNL 
Dep.Daniel Andrei Gheorghe-
PNL 
Dep.Mihai Culeafă-PNL 
 

prin traversarea Centurii 
Rutiere, se creează ambuteiaje. 
Având în vedere stadiul 
lucrărilor de 
modernizare/extindere a 
Centurii Rutiere, este necesară 
suplimentarea sumei alocate 
pentru anul 2017 cu scopul 
accelerării procesului de 
execuţie a acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
250.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/65, 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

institutii pe  anul  2017. 
 

50.  Anexa nr. 3/24/29 
COD OBIECTIV 385 
Modernizare DN 72 Găieşti – 
Ploieşti 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 56.317 mii lei pentru 
drum expres (Modernizare DN 
72 Găieşti - Ploieşti KM.0+000 - 
76+180) DN 72 (A1-A3) pe 
tronsonul Găieşti-Târgovişte – 
Ploieşti. 
 

Se solicită dublarea sumei 
prevăzute la Obiectivul  385 
„MODERNIZARE DN 72 
GAIESTI - PLOIESTI KM.0+000 
- 76+180”, lungime totala  = 
67,197 km. 
Conform expertizei realizate 
pentru „Master Planul General 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Iancu Caracotă-PNL 
Dep.Cezar-Florin Preda-PNL  
 
 
 
 

de 
Transport al României - 
Variantă finală revizuită a 
Raportului privind Master Planul 
pe termen scurt, mediu şi lung”, 
s-a dovedit că există o pondere 
mult mai mare a deplasărilor de 
mărfuri pe faţă de deplasările 
de pasageri. Trebuie să 
menţionăm  faptul că traficul de 
transport de mărfuri pe acest 
tronson se va intensifica ca 
urmare a dezvoltării Proiectului 
companiei Arctic pentru o 
fabrică de maşini de spălat, 
frigidere şi aspiratoare în 
comuna  Ulmi, de lângă 
Târgovişte, aceasta  va fi cea 
mai mare fabrică de profil din 
Europa. Proiectul va crea în 
anul curent 500 de locuri de 
muncă, până în 2019 alte 2.500 
de locuri de muncă, iar pe 
orizontală încă 2000-2500  
locuri de muncă. Se 
preconizează că venitul la 
Bugetul de stat colectat din 
taxele aferente acestui proiect 
se  vor ridica la aproximativ 11 
milioane de euro. 
Contractul de reabilitare a 
Drumului Naţional 72 Găieşti – 
Târgovişte – Ploieşti prevede o 
investiţie de peste 47 milioane 

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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de euro.  
Se cere dublarea sumei alocate 
pentru micşorarea timpului de 
execuţie al lucrării, respectiv 
scurtarea intervalului rămas 
până la darea în folosinţă a 
tronsonului. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 56.317 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost prevazute credite de 
angajament în valoare de 
56.317 mii lei la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat, pentru 
procedura achizitie publica rest 
lucrari proiectate. 
 
 

51.  Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 415  
Autostrada   BRASOV - 
TARGU MURES - CLUJ - 
ORADEA 

.Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute în Anexa 
3/24/29, cod obiectiv 415 
Autostrada   BRASOV - 
TARGU MURES - CLUJ – 
ORADEA cu 1.092.000 mii lei  
pentru continuarea lucrărilor de 
execuţiei la acest obiect de 
investiţie. 

În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse fonduri pentru 
acest obiectiv în valoare de 
903.549 mii lei, din care 
147.047 mii lei la titlul 55.01.12 
- Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat si 
756.502 mii lei la titlul 58 
"Proiecte cu finantare din 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014-2020, art. 58.03 
"Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)". 
 
 
 
 

 

52.  Anexa  3/24/29 
Cod Obiectiv 415 
Autostrada Brasov - Targu 
Mures - Cluj - Oradea 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 670.000 mii lei pentru  
continuarea lucrărilor la 
Autostrada Transilvania - 
 tronsonul  Cluj Vest - Mihăieşti 
(24 km) 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Florin Vasile Stamatian-
PNL 
Dep.Nechita Adrian Oros-PNL 
Dep.Sorin Moldovan-PNL 
Sen. Marius Nicoară-PNL 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
  

53.  Anexa  3/24/29 
Cod Obiectiv 415 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3.300.000 mii lei 
pentru  continuarea lucrarilor la 

Secţiunea Suplacu de Barcău - 
Borş 
Lungime: 64,5 km 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
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Autostrada  Transilvania -   
tronsonul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău si tronsonul Suplacu 
de Barcău – Borş 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Florin Vasile Stamatian-
PNL 
Dep.Nechita Adrian Oros-PNL 
Dep.Sorin Moldovan-PNL 
Sen. Marius Nicoară-PNL 
 

Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 
milioane euro 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
Tronsonul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău 
Lungime: 76 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 
milioane euro 
Sursa de finantare: 
diminuarea cu  670.000 mii lei a 
sumelor prevazute in Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 

54.  Anexa 3/24 
Cod obiectiv 415 Autostrada 
Braşov-TârguMureş-Cluj-
Oradea 

Se propune suplimentarea 
sumei prevazute in Bugetul 
Ministerului Transporturilor la 
anexa 3/24/29 cod obiectiv  415 
Autostrada Braşov-Târgu 
Mureş-Cluj-Oradea cu suma  
de 450 000 mii lei pentru 
continuarea  lucrărilor la 
tronsonul 7 – Mihăieşti-Suplacu 

Acest proiect figurează in 
Masterplanul General de 
Transport in lista proiectelor 
care vor fi realizate în baza 
scenariului fără activarea 
clauzei de reformă structurală. 
Suma prevăzută in proiectul 
Legii Bugetului de Stat pe anul 
2017  pentru continuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
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de Barcău ( 75,48 km) din 
.această autostradă. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Lucian Bode-PNL 
 

lucrărilor la autostrada 
Transilvaniei este  insuficientă 
pentru a inchide acest coridor 
rutier Pnn European IV care 
face legătura României cu 
Vestul Europei conectând ţara 
noastră la reţeaua europeană 
de transport, Dovada  clară a 
faptului ca Autostrada 
Transilvaniei nu va fi finalizata 
in anul 2017  sunt súmele 
prevăzute pentru anii următori, 
inclusiv după 2020. 
.Suma propusă urmează să se 
acopere cheltuielile cu 
revizuirea studiului de 
fezabilitate pentru tronsonul  
Mihăieşti – Suplacu de Barcău 
şi finalizarea studiului de 
fezabilitate pentru  Tunel Meseş 
pentru care a fost semnat 
contractul de realizare a 
studiului de fezabilitate in data 
de 01.04.2015. 
Sursa de finanţare:Diminuarea 
cu suma de    450 000  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost prevazute fonduri în 
valoare de 734 mii lei la titlul 

institutii pe  anul  2017. 
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55.01.12 - Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat, 
pentru reactualizarea studiului 
de fezabilitate si resectorizarea 
tronsonului 
 
 

55.  Anexa nr. 3/24/29  
COD OBIECTIV 712  
Modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte - Sinaia 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 305,887 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare DN 
71 Bâldana-Târgovişte – 
Sinaia. 
  
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Iancu Caracotă-PNL 
Dep.Cezar-Florin Preda-PNL 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare 
şi modernizare DN 71 Bâldana 
- Târgovişte - Sinaia. Investiţia 
este necesară, întrucât DN 71 
trebuia finalizat până la sfârşitul 
anului 2014, investiţia fiind 
blocată din iulie 2012. În cazul 
nefinanţării obiectivului, sumele 
cheltuite până în acest moment 
se vor pierde. 
Trebuie să menţionăm  faptul 
că traficul de transport de 
mărfuri pe acest tronson se va 
intensifica ca urmare a 
dezvoltării Proiectului 
companiei Arctic pentru o 
fabrică de maşini de spălat, 
frigidere şi aspiratoare în 
comuna  Ulmi, de lângă 
Târgovişte, aceasta  va fi cea 
mai mare fabrică de profil din 
Europa. Proiectul va crea în 
anul curent 500 de locuri de 
muncă, până în 2019 alte 2.500 
de locuri de muncă, iar pe 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 58 - 

orizontală încă 2000-2500  
locuri de muncă. Se 
preconizează că venitul la 
Bugetul de stat colectat din 
taxele aferente acestui proiect 
se  vor ridica la aproximativ 11 
milioane de euro. 
Precizăm că tronsonul 
Târgovişte – Sinaia reprezintă o 
alternativă la DN1, motiv pentru 
care se impune modernizarea 
acestuia în regim de drum 
expres.  
Celălalt tronson, Bâldana – 
Târgovişte având tip drum 1x2 
pe 42,3 km necesită doar 
lărgirea la 4 benzi. 
Se cere dublarea sumei alocate 
pentru micşorarea timpului de 
execuţie al lucrării, respectiv 
scurtarea intervalului rămas 
până la darea în folosinţă a 
tronsonului. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
305,887 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse fonduri în valoare 
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de 1.486 mii lei pentru 
reactualizarea studiului de 
fezabilitate, la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat - cap. C.c - 
Alte cheltuieli de investitii 
 

56.  Anexa 3/24  
Cod obiectiv 714 
MODERNIZARE DN 67 B 
SCOARTA-PITESTI KM.0+000 
- 188+200 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor Cod obiectiv 
714 
Moderinizare DN 67 B Scoarţa-
Piteşti km.0+000 - 188+200 cu 
suma de 90.000 mii lei în 
vederea reabilitării Drumului 
Naţional 67 B. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Dan Vîlceanu -PNL 

DN 67 B are aproape 190 de 
km  şi leagă 4 judeţe : Gorj, 
Vâlcea, Olt şi Argeş şi trece 
prin 20 de localităţi. Drumul 
începe în comuna Scoarţa, 
judetul Gorj şi se termină la 
Piteşti, judetul Arges. Este un 
drum important pentru 
economia acestor judete, iar 
reabilitarea lui ajuta agentii 
economici din aceste judete, 
deoarece in prezent, masinile 
de mare tonaj trebuie sa 
meargă pe rute ocolitoare, ceea 
ce înseamnă pierderi pentru 
oamenii de afaceri. Pe de altă 
parte, cei care folosesc totuşi 
această rută, o fac cu un risc, 
pentru ca drumul este plin de 
gropi, aproape impracticabil, 
fiind afectat de alunecari de 
teren. DN67 B nu a mai fost 
reabilitat de 40 de ani. CNAIR a 
atribuit prin licitaţie contractul 
de reabilitare a acestui drum în 
urma cu câţiva ani, Asociaţiei 
STRABAG-DELTA ACM-C&I 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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EUROCONSTRUCT, însă 
lucrările nu au inceput nici până 
astazi, intrucat sumele alocate 
erau mai mici decat garantia de 
buna executie, pe care 
constructorul trebuia sa o 
depuna si nu erau suficiente, 
nici măcar pentru organizarea 
de şantier. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 90.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

57.  Anexa nr. 3/24/29,  
pag 132 
Cod obiectiv 814 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului 
Transporturilor/CNAIR cu suma 
de 50.000 mii lei pentru 
Centura municipiului Rădăuţi, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

În proiectul de Buget nu se 
prevăd sume pentru anul 2017. 
Devierea traficului greu care 
tranzitează judeţul prin zona 
municipiului Rădăuţi este 
absolut necesară. Datele 
privind derularea lucrărilor 
indică o durată de realizare 
contractată de 36 de luni, data 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Daniel-Constantin Cadariu-
PNL 
Dep.Ioan Balan-PNL 
Dep.Angelica Fădor-PNL 
Dep.Bogdan Gheorghiu-PNL 
Dep.Dumitru Mihăilescul-PNL 
 
 

de începere fiind stabilită în 
anul 2012. 
Guvernul României a alocat 
fonduri pentru întocmirea 
documentaţiei topo-cadastrale 
şi pentru finalizarea 
exproprierilor astfel încât acum 
sunt necesare fonduri pentru 
începerea efectivă a 
construcţiei, cu recuperarea 
întârzierilor. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 50.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

institutii pe  anul  2017. 
 

58.  Anexa nr.  3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 820 
Lărgire la 4 benzi DN 7 Bâldana 
- Titu  
 
 
  

Se propune suplimentarea cu 
suma de 263,710 mii lei pentru 
lărgirea pe 4 benzi DN 7 pe 
tronsonul Titu – Găieşti, 
Dâmboviţa. 
 
Autori: 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
investiţia de reabilitare şi 
modernizare prin lărgirea la 
patru benzi a DN 7 Bâldana – 
Titu. Se cere dublarea sumei 
alocate pentru micşorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
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Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Sen.Iancu Caracotă-PNL 
Dep.Cezar-Florin Preda-PNL 

timpului de execuţie al lucrării, 
respectiv darea în folosinţă mai 
rapidă a tronsonului.  
DN 7 se află într-un stadiu 
avansat de degradare pe raza 
judeţului Dâmboviţa, drumul 
făcând legătura între judeţ şi 
Bucureşti.  
Studiul de fezabilitate a fost 
aprobat, în cazul nefinanţării 
obiectivului, sumele cheltuite 
până în acest moment se vor 
pierde. 
În baza HG nr. 1082 din 
decembrie 2013 privind 
modificarea HG nr. 505 din 
2008 pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiţii 
„Lărgire pe 4 benzi DN7, 
Bâldana-Titu, km 30+950-km 
52+350”, în Bugetele de Stat pe 
anii 2014-2015-2016, au existat 
credite bugetare şi de 
angajament lăsând posibilitatea 
derulării achiziţiei publice a 
lucrărilor de execuţie pentru 
obiectivul menţionat. 
De asemenea, prin HG nr. 648, 
a fost declanşată procedura de 
expropriere a imobilelor 
proprietate privată care 
constituie coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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publică de interes naţional. 
Totodată, regăsim acest proiect 
în Master Planul General de 
Transport al României (MPGT) 
– varianta finală - aprobat de 
Comisia Europeană în anul 
2015.     
Proiectul este sectorizat în 
două tronsoane: A1- Titu-
Bâldana cu tip de drum 1x1 pe 
30 km. 
Trebuie să mai menţionăm că 
în Legea Bugetului de Stat pe 
2016 sunt stipulate 
angajamente în cuantum de 
10.297 mii lei.  
În concluzie, cerem aprobarea 
acestui amendament, având în 
vedere cele menţionate mai 
sus, precum şi obligaţia 
respectării angajamentelor 
asumate de Guvernul României 
în MPGT precum şi cel asumat 
încă din 2007 faţă de Renault 
Tehnologie Roumanie prin 
înscrierea Memorandumului cu 
privire la ansamblul de măsuri 
necesare la realizarea 
proiectului de investiţie a 
centrului de cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare tehnologică şi studii 
de inginerie în domeniul 
automobilului, care prevede ca 
fiind obligatorie lărgirea pe 
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patru benzi a tronsonului de 
drum naţional Bâldana-Titu şi 
realizarea unei legături rapide 
la autostrada A1.    
Sursă de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
263,710 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

59.  Anexa 3/ 24/ 29 
cod obiectiv 872 
 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
50.000 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii “Centura de ocolire 
Craiova varianta sud DN 56- 
DN 55- DN 6”. 
Judeţul Dolj 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru decongestionarea 
traficului greu din Municipiul 
Craiova. Obiectiv de investiţii 
care a fost deja contractat, dar 
nu a fost finanţat, motiv pentru 
care contractul s-a reziliat. 
Sursa de finanţare:Diminuarea 
cu suma de 50.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Dep.Nicolae Giugea-PNL 
Dep.Ionuţ Stroe-PNL 
Sen.Mario Ovidiu Oprea-PNL 

 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

60.  Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 1079 
Varianta de ocolire Alesd Sud si 
Nord 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de    80.000 mii lei  
pentru  finalizarea  Variantei de 
ocolire Aleşd Sud si Nord 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Cherecheş Florica-PNL 
Dep.Cupşa Ioan-PNL 
Dep.Ghilea Gavrilă-PNL 
Sen.Cornel Popa-PNL 
 

Contractele de execuţie sunt 
încheiate, drept urmare 
nerespectarea obligaţiilor 
beneficiarului ar duce la 
angajarea răspunderii civile din 
partea acestuia, respectiv, plata 
unor sume de bani cu titlu de 
despăgubire pentru executant. 
Ca urmare a finanţării 
insuficiente, există riscul ca 
lucrarea să nu fie executată la 
termen, cu consecinţa pierderii 
finanţării nerambursabile. 
Având în vedere importanţa 
acestui drum european aflat la 
intrarea in România şi în lipsa 
unei autostrăzi care să ne lege 
de reteaua europeană de 
autostrăzi, finalizarea acestei 
variante de ocolire va avea 
impact favorabil, intrucat se vor 
realiza o serie de deziderate 
precum descongestionarea 
traficului din oras, sporirea 
considerabila a capacitatii de 
circulatie, reducerea degradarii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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si a uzurii arterelor existente, 
din cauza suprasolicitarilor de 
la traficul greu, reducerea 
semnificativa a poluarii mediului 
prin reducerea noxelor si a 
zgomotului si realizarea 
legaturilor intre retelele de 
transport care atrag fluxuri de 
marfuri. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevazute la  Transporturi 
840158 Titlul X Proiecte Cu 
Finantare Din Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020, 
Ministerul Transporturilor 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

61.  Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 1080 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI
/CATEGORIEI DE INVESTITII 
Varianta de ocolire Stei 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de    130.000 mii lei  
 pentru  finalizarea Variantei de 
ocolire Stei, judeţul Bihor 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

Contractele de execuţie sunt 
încheiate, drept urmare 
nerespectarea obligaţiilor 
beneficiarului ar duce la 
angajarea răspunderii civile din 
partea acestuia, respectiv, plata 
unor sume de bani cu titlu de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Cherecheş Florica-PNL 
Dep.Cupşa Ioan-PNL 
Dep.Ghilea Gavrilă-PNL 
Sen.Cornel Popa-PNL 
 
 
 

despăgubire pentru executant. 
Ca urmare a finanţării 
insuficiente, există riscul ca 
lucrarea să nu fie executată la 
termen, cu consecinţa pierderii 
finanţării nerambursabile. 
Finalizarea acestei variante de 
ocolire va avea impact 
favorabil, intrucat se vor realiza 
o serie de deziderate precum 
descongestionarea traficului din 
orase, sporirea considerabila a 
capacitatii de circulatie, 
reducerea degradarii si a uzurii 
arterelor existente, din cauza 
suprasolicitarilor de la traficul 
greu, reducerea semnificativa a 
poluarii mediului prin reducerea 
noxelor si a zgomotului si 
realizarea legaturilor intre 
retelele de transport care atrag 
fluxuri de marfuri. 
Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevazute la  Transporturi 
840158 Titlul X Proiecte Cu 
Finantare Din Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020, 
Ministerul Transporturilor  
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

62.  Anexa nr. 3 / 24 / 29  
COD OBIECTIV 1086 
Reabilitare DN 76 (E79) Deva 
Oradea km 0+000 - km 
184+390 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de    250.000 mii lei , 
pentru  finalizarea  DN76 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Cherecheş Florica-PNL 
Dep.Cupşa Ioan-PNL 
Dep.Ghilea Gavrilă-PNL 
Sen.Cornel Popa-PNL 
 

Contractele de execuţie sunt 
încheiate, drept urmare 
nerespectarea obligaţiilor 
beneficiarului ar duce la 
angajarea răspunderii civile din 
partea acestuia, respectiv, plata 
unor sume de bani cu titlu de 
despăgubire pentru executant. 
Ca urmare a finanţării 
insuficiente, există riscul ca 
lucrarea să nu fie executată la 
termen, cu consecinţa pierderii 
finanţării nerambursabile. 
Reabilitarea DN 76 va avea 
impact favorabil, intrucat se vor 
realiza o serie de deziderate 
precum descongestionarea 
traficului din orase, sporirea 
considerabila a capacitatii de 
circulatie, reducerea degradarii 
si a uzurii arterelor existente, 
din cauza suprasolicitarilor de 
la traficul greu, reducerea 
semnificativa a poluarii mediului 
prin reducerea noxelor si a 
zgomotului si realizarea 
legaturilor intre retelele de 
transport care atrag fluxuri de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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marfuri. 
Sursa de finanţare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevazute la  Transporturi 
840158 Titlul X Proiecte Cu 
Finantare Din Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020, 
Ministerul Transporturilor  
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

63.  Anexa nr. 3 / 24 / 29,  
cod obiectiv 1122 Se propune suplimentarea cu 

100.000 mii lei a sumei alocate 
obiectivului Pasaj suprateran pe 
DJ 602 Centura Bucuresti 
Domnesti 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Sen.Nicoleta Pauliuc-PNL 

Motivare: Investiţia este 
necesară în vederea 
descongestionării circulaţiei în 
intersecţia centurii rutiere şi a 
liniei CF de centură cu strada 
Prelungirea Ghencea şi DJ 602, 
în contextul necesităţii fluidizării 
traficului pe centura 
Municipiului Bucureşti. 
De asemenea, realizarea 
obiectivului va facilita accesul 
agenţilor economici şi al 
populaţiei din cartierele 
rezidenţiale din zonă, şi va 
fluidiza traficul pe centura 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât   
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Dep.Daniel Andrei Gheorghe-
PNL 
Dep.Mihai Culeafă-PNL 
 

 

rutieră a Municipiului Bucureşti. 
Este necesară accelerarea 
procesului de construire a 
acestui pasaj şi, în acest sens, 
propunerea de amendament 
are în vedere suplimentarea 
sumei alocate acestei investiţii 
pentru a acoperi cheltuielile 
associate creşterii volumului de 
lucrări previzionate pentru anul 
2017. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 100.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/65, Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

64.  Anexa nr.3/24/29 Alocarea de fonduri necesare 
realizării unui drum de centură 
ocolitor al Municipiului Galaţi. 
Suma: 27.144 mii lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

Fluidizarea traficului greu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Eugen Durbacă-ALDE 
 

nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

65.  Anexa nr.3/24/29 Alocarea de fonduri necesare 
construirii unui pod peste 
Dunăre. 
Suma: 904.800 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Eugen Durbacă-ALDE 
 

Crearea legăturii dintre 
Moldova şi Dobrogea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

66.  Anexa nr.3/24/29 Alocarea de fonduri necesare 
amenajării DN24 Galaţi-Bârlad. 
Suma: 36.192 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Eugen Durbacă-ALDE 

-Racordarea la drumul 
european Bucureşti-Iaşi. 
-Drumul existent este în curs de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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 finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

67.  Anexa nr.3/24/29 Alocarea de fonduri necesare 
construirii a încă 2 benzi ale 
drumului express Galaţi-Brăila-
Slobozia-Autostrada. 
Suma: 135.720 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Eugen Durbacă-ALDE 
 

Fluidizarea transportului către 
autostrada Bucureşti-
Constanţa. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

68.  Anexa 3/24  
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 415 
 
AUTOSTRADA BRASOV - 
TARGU MURES - CLUJ – 
ORADEA 
Propunere 2017.... 903.549 mii 
lei 

Propunem ca din suma 
prevăzută pentru această 
investiţie, 400.000 mii lei să fie 
alocaţi constructiei sectiunii 3C 
Suplacu de Barcău – Borş 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 

Alocarea fondurilor este 
necesară având în vedere 
valoarea contractului de 
execuţie in vigoare pentru acest 
tronson de 870 milioane lei, cu 
termen de finalizare luna iulie 
2017. Nealocarea unei sume 
consistente va duce la 
imposibilitatea finalizării la 
termen a tronsonului 3C 
Suplacu de Barcău–Borş al 
Autostrazii Transilvania. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
În cadrul limitei de cheltuieli au 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- În programul de investiții 
publice al MT este prevăzut 
obiectivul integral 
”AUTOSTRADA BRASOV - 
TARGU MURES - CLUJ – 
ORADEA”, acesta nefiind 
defalcat pe secțiuni 
componente, aceste detalii fiind 
cunoscute de MT. 

-  Totodată, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Dep.Benedek Zacharie-UDMR  
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR  
Sen.Fejér László Ödön-UDMR  
Sen.Turos Loránd-UDMR  
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR 
 

fost prevazute credite de 
angajament în valoare de 
834.190 mii lei la titlul 55.01.12 
- Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat, 
pentru relicitare contract 
executie 

ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în finanțarea 
și realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP. 
În plus, pe tot parcursul anului, 
ordonatorul principal de credite 
poate solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii în 
scopul asigurării finanțării 
proiectelor ce necesită finanțare 
suplimentară față de 
programarea inițială, prin 
diminuarea fondurilor de la 
proiectele ce nu se pot 
implementa conform proiecţiei 
bugetare. 

- Nu se menționează sursa 
de finanțare, astfel încât 
amendamentul contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare.” 

69.  Anexa 3/24  
COD OBIECTIV 3 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
8401 TRANSPORTURI 

Propunem includerea în 
cheltuielile prevăzute pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi 
alte studii a sumelor necesare 
pentru 

Realizarea autostrăzii est-vest 
(Montana) este cuprinsă în 
Programul de Guvernare 2017-
2020 aprobat de Parlament 
odată cu învestirea noului 
Guvern. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 74 - 

840155 TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
Propuneri 2017…30.000 mii lei 
 

Realizarea studiului de 
fezabilitate şi a proiectului 
tehnic pentru Tronsonul Tg. 
Mureş – Tg. Neamţ (Autostrada 
est-vest Montana)  
Propuneri 2017…30.000 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR  
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR  
Dep.Benedek Zacharie-UDMR  
Dep.Vass Levente-UDMR  
Dep.Csép Éva-Andrea-UDMR  
Dep.Biró Zsolt-István-UDMR  
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.László Attila-UDMR  
Sen.Novák Csaba-Zoltán-
UDMR  
Sen.Császár Károly Zsolt-
UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR  
Sen.Tánczos Barna-UDMR  
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

Astfel, pentru perioada 2017-
2019 se prevede realizarea SF 
şi PT pentru tronsonul Tg. 
Mureş – Tg. Neamţ.  
 
Motivatia respingerii comisiei 

In cadrul limitei de cheltuieli 
pentru acest obiectiv a fost 
prevazuta suma de 11.454 mii 
lei cu finantare din POIM din 
care: 

7.205 mii lei "Sprijin pentru 
pregatirea documentatiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera Autostrada 
Targu Mures-Ditrau", 4.249 mii 
lei pentru proiectul "Sprijin 
pentru pregatirea documentatiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera Autostrada 
Ditrau-Targu Neamt". 
 
 

ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2017, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 184.618 mii lei, din care 
30.000 mii lei la 8401550112 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- Nu se menționează sursa 
de finanțare, astfel încât 
amendamentul contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare.” 

70.  Anexa 3/24  
Anexa nr. 3 / 24 / 29 

Propunem suplimentarea sumei 
alocate acestei investiţii cu 

Investiţia a fost aprobată în anul 
2012, iar amânarea derulării ei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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COD OBIECTIV 1041 
 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2017.... 137.639 mii 
lei 

322.513 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2017.... 460.152 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Magyar Loránd-Bálint-
UDMR  
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR  
Sen.Turos Loránd-UDMR 

afectează circulaţia în 
municipiul Satu Mare, traficul 
greu în prezent traversând 
centrul vechi. Pentru a devia 
traficul greu şi pentru a fluidiza 
circulaţia în oraş, este absolut 
necesară construcţia acestei 
variante de ocolire. Valoarea 
totală a investiţiei este de 
730.401 mii lei, TVA inclus, aşa 
cum a fost modificată prin H.G. 
nr. 669/2016 (M.Of. nr. 
732/21.09.2016), cu durata de 
realizare de 24 de luni. Pentru 
primul an cheltuielile prevăzute 
sunt în valoare de 460.152 mii 
lei. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 
Motivatia respingerii comisiei 
In cadrul limitei de cheltuieli 
pentru acest obiectiv a fost 
prevazuta suma de 137.639 mii 
lei cu finantare din POIM 
 

- În programul de investiții 
publice, conform datelor 
introduse de către MT în fișa 
acestui proiect, necesarul total 
de finanțare pe perioada 2017 – 
până la finalizare este de 
403.192 mii lei, mai mic decât 
suma totală solicitată prin 
amendament pt acest an. 

-  Totodată, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în finanțarea 
și realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP. 
În plus, pe tot parcursul anului, 
ordonatorul principal de credite 
poate solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii în 
scopul asigurării finanțării 
proiectelor ce necesită finanțare 
suplimentară față de 
programarea inițială, prin 
diminuarea fondurilor de la 
proiectele ce nu se pot 
implementa conform proiecţiei 
bugetare. 

- Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută în 
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vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  instituţii pe  anul  
2017. 

71.  

Anexa 3/24  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 a obiectivului de investiţii 
Varianta ocolitoare a 
municipiului Salonta, jud.Bihor  
Propuneri 2017 ....60.000 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR 
 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Valoarea totală a investiţiei este 
de 101.784,2 mii lei (20,3 
milioane euro, exclusiv TVA). 
Nu este necesară sursă de 
finanţare, solicitarea vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii printre cele care vor fi 
finanţate din suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
CNAIR va analiza posibilitatea 
de a aviza de principiu 
posibilitatea promovarii 
proiectelor de variante de 
ocolire de catre autoritatile 
locale prin alte programe de 
finantare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
 

72.  Anexa 3/24  Propunem includerea în Construcţia variantei de ocolire Se propune respingerea 
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Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
 
 

programul de investiţii pe anul 
2017 a obiectivului de investiţii 
Variantă de ocolire a 
municipiului Miercurea Ciuc 
Propuneri 2017.... 100.000 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreţine.  
 
Nu este necesară sursă de 
finanţare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului 
de investiţii în suma alocată 
prin buget  
 
Motivatia respingerii comisiei 
CNAIR va analiza posibilitatea 
de a aviza de principiu 
posibilitatea promovarii 
proiectelor de variante de 
ocolire de catre autoritatile 
locale prin alte programe de 
finantare. 

amendamentului, întrucât 
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

73.  Anexa 3/24  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 a obiectivului de investiţii 
Variantă de ocolire a 
municipiului Gheorgheni 
Propuneri 2017.... 100.000 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreţine. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Responsabilitatea stabilirii 
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Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Varianta de ocolire Gheorghieni 
este cuprinsa in sectorul de 
autostrada Tg. Neamt - Tg. 
Mures, prevazut in perioada 
2021 - 2030. 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

74.  Anexa 3/24  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 a următorului obiectiv de 
investiţii 
Variantă de ocolire a 
municipiului Topliţa 
Propuneri 2017.... 100.000 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, autorităţile locale 
nedispunând de fonduri pentru 
a le repara şi întreţine. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
CNAIR va analiza posibilitatea 
de a aviza de principiu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

posibilitatea promovarii 
proiectelor de variante de 
ocolire de catre autoritatile 
locale prin alte programe de 
finantare. 

 
 

75.  Anexa 3/24  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017  
Variantă de ocolire a 
municipiului Odorheiu Secuiesc 
Propuneri 2017.... 100.000 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, autorităţile locale 
nedispunând de fonduri pentru 
a le repara şi întreţine. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
CNAIR va analiza posibilitatea 
de a aviza de principiu 
posibilitatea promovarii 
proiectelor de variante de 
ocolire de catre autoritatile 
locale prin alte programe de 
finantare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

76.  Anexa 3/24  
Programul de dezvoltare a 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
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infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

2017 a acestei variante de 
ocolire  
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc 
Propuneri 2017.... 50.000 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, autorităţile locale 
nedispunând de fonduri pentru 
a le repara şi întreţine. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
 
Motivatia respingerii comisiei 
CNAIR va analiza posibilitatea 
de a aviza de principiu 
posibilitatea promovarii 
proiectelor de variante de 
ocolire de catre autoritatile 
locale prin alte programe de 
finantare 

Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

77.  Anexa 3/24  
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 808 
Pasaj denivelat pe centura de 
ocolire Arad (DN 7, km 
540+248) peste CF Arad-
Bucuresti, jud.Arad 
Propuneri 2017 

I 42.346 
II 

Propunem finanţarea prin 
programul de investiţii pe anul 
2017 a lucrărilor de continuare 
la acest obiectiv, transformarea 
creditelor de angajament în 
credite bugetare 
Pasaj denivelat pe centura de 
ocolire Arad (DN 7, km 
540+248) peste CF Arad-
Bucuresti, jud.Arad 

Pasajul denivelat este o 
investiţie care trenează de 
peste 5 ani, iar finalizarea ei 
este necesară pentru 
fluidizarea circulaţiei prin 
asigurarea legăturii DN 79 
(dinspre şi înspre Oradea) cu 
DN 7 (Arad-Deva). 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât   
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Propuneri 2017... 
I  
II. 42.346 

 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Farago Petru-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Antal István János-UDMR 
Dep.Csoma Botond-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
 

Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 
Motivatia respingerii comisiei 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost prevazute credite de 
angajament în valoare de 
42.346 mii lei la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat, pentru  
achizitie publica rest de 
executat 

 

78.  Anexa 3/24  
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 807 
Pasaj denivelat pe varianta de 
ocolire Arad peste liniile CF 
Brad- CF Curtici - DJ 709 B, 
jud.Arad  
Propuneri 2017 

I 37.279 
II 

Propunem finanţarea prin 
programul de investiţii pe anul 
2017 a lucrărilor de continuare 
la acest obiectiv, transformarea 
creditelor de angajament în 
credite bugetare 
Pasaj denivelat pe varianta de 
ocolire Arad peste liniile CF 
Brad- CF Curtici - DJ 709 B, 
jud.Arad  
Propuneri 2017 

I  
II 37.279 

 
Autori: 

Suma este necesară finalizării 
lucrărilor la acest pasaj 
denivelat, investiţia trenează de 
5 ani prin asigurarea legăturii 
DN 79 (dinspre şi înspre 
Oradea) cu autostrada A1 
(Nădlac-Constanţa). 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în finanțarea și 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP. 
În plus, pe tot parcursul anului, 
ordonatorul principal de credite 
poate solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
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Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Farago Petru-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Antal István János-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
 

12 Ajutoare de stat 
 
Motivatia respingerii comisiei 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost prevazute credite de 
angajament în valoare de 
37.279 mii lei la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat, pentru 
achizitie publica rest de 
executat  
 

fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii în 
scopul asigurării finanțării 
proiectelor ce necesită finanțare 
suplimentară față de 
programarea inițială, prin 
diminuarea fondurilor de la 
proiectele ce nu se pot 
implementa conform proiecţiei 
bugetare. 

- Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută în 
vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  instituţii pe  anul  
2017. 

79.  Anexa 3/24  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 a variantei de ocolire  
Variantă de ocolire Băile 
Tuşnad 
Propuneri 2017.... 50.000 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează oraşul şi 
conduce la degradarea 
străzilor, autorităţile locale 
nedispunând de fonduri pentru 
a le repara şi întreţine. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

 
Motivatia respingerii comisiei 
CNAIR va analiza posibilitatea 
de a aviza de principiu 
posibilitatea promovarii 
proiectelor de variante de 
ocolire de catre autoritatile 
locale prin alte programe de 
finantare. 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

80.  Anexa 3/24  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 a obiectivului de investiţii 
Variantă de ocolire a 
muncipiului Mediaş 
Propuneri 2017.... 23.000 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează oraşul şi 
conduce la degradarea 
străzilor, autorităţile locale 
nedispunând de fonduri pentru 
a le repara şi întreţine. 
Valoarea totală a investiţiei se 
ridică la 28 de milioane de Euro 
(aproximativ 128.800 mii lei). 
Pentru anul 2017, suma 
solicitată este de aproximativ 5 
milioane Euro. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
CNAIR va analiza posibilitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Obiectivele de investiţii 
noi se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Totodată, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în finanțarea 
și realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP.  

- Nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
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de a aviza de principiu 
posibilitatea promovarii 
proiectelor de variante de 
ocolire de catre autoritatile 
locale prin alte programe de 
finantare. 
 

precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 

81.  Anexa 3/24  
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 979 
Varianta ocolitoare Carei km 
0+000 - km 10+459 
Propuneri 2017... 23.906 mii lei 

Propunem suplimentarea sumei 
alocate acestui obiectiv de 
investiţii cu 42.309 mii lei 
Varianta ocolitoare Carei km 
0+000 - km 10+459 
Propuneri 2017.....66.215 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Magyar Loránd-Bálint-
UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

Lucrările trenează de peste 10 
ani, iar amendamentul vizează 
alocarea sumelor necesare 
continuării şi finalizării 
investiţiei. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 
Motivatia respingerii comisiei 
In cadrul limitei de cheltuieli 
pentru acest obiectiv a fost 
prevazuta suma de 23.906 mii 
lei cu finantare din POIM 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

82.  Anexa 3/24  
 
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
500155 Titlul VII Alte 

Propunem includerea în 
programul de elaborare a 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi alte studii pe anul 
2017 cheltuielile aferente 

Obiectivul este inclus în Master 
Planul General de Transport, 
preluat în Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă (PMUD) 
pentru perioada 2016 – 2030. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
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Transferuri 
550112 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Propuneri 2017....30.000 mii lei 

elaborării SF pentru obiectivul 
de investiţii: 
Centura Metropolitană Cluj-
Napoca (Trans-Regio Gilău - 
Apahida) 
Propuneri 2017.... 9.200 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Csoma Botond-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.László Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 

Demararea proiectului de 
construire a centurii 
metropolitane este vitală pentru 
dezvoltarea echilibrată a 
municipiului Cluj, pentru 
îmbunătăţirea tranzitului rutier, 
realizarea accesului şi 
legăturilor cu zona industrială, 
cu aeroportul, iar în perspectiva 
construirii Spitalului Regional 
de Urgenţă, centura va asigura 
accesul populaţiei la serviciile 
de sănătate oferite de acesta.  
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivul nu intra in activitatea 
CNAIR. 
 

investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2017, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 184.618 mii lei, din care 
30.000 mii lei la 8401550112 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- Nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 

- Suplimentar de cele de 
mai sus, precizăm că în 
programul de investiții publice 
propus pe anul 2017, MT a 
inclus 2 proiecte aferente 
centurii Cluj, astfel: 

- Proiectul cod 362 
Varianta de ocolire Cluj Est, cu 
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credite bugetare în sumă de 
1.430 mii lei pt anul 2017; 

- Proiectul cod 871 
VARIANTA DE OCOLIRE CLUJ 
NORD - EST KM. 1+600 - 
4+520, cu credite bugetare în 
sumă de 245 mii lei pt anul 
2017. 

-  
83.  Anexa 3/24  

Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 
 

Solicităm alocarea sumei de 
13.800 mii lei pentru 
demararea lucrărilor în anul 
2017 
Modernizare DN 13E Sf. 
Gheorghe – Covasna 
Propuneri 2017....13.800 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Benkő Erika-UDMR 
Dep.Márton Árpád-UDMR 
Dep.Kulcsár Terza József 
György-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István -UDMR  
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
 

Proiect existent, valoarea totală 
a investiţiei este de 10 milioane 
Euro (46 milioane lei) pentru 40 
de km de drum aflat într-o stare 
avansată de degradare. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Obiectivul nu este cuprins in 
MPGT. 

In functie de nivelul de 
viabilitate al infrastructurii, 
CNAIR va analiza posibilitatea 
realizarii unor lucrari de 
intretinere periodica. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Obiectivele de investiţii 
noi se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Totodată, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în finanțarea 
și realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP.  

- Nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
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vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 

84.  Anexa 3/24  
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 al acestui obiectiv de 
investiţii 
Modernizare DN 13A Sf. 
sectorul Miercurea Ciuc – 
Odorheiu Secuiesc – Praid 
Propuneri 2017.... 50.000 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

Modernizarea drumului naţional 
DN 13A pe sectorul Miercurea 
Ciuc – Odorheiu Secuiesc – 
Praid este stringentă la nivelul 
infrastructurii acestuia (poduri şi 
podeţe, ziduri de sprijin, 
prevenire alunecări de teren) 
cât şi al îmbrăcăminţii asfaltice. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Obiectivul nu este cuprins in 
MPGT. 

In functie de nivelul de 
viabilitate al infrastructurii, 
CNAIR va analiza posibilitatea 
realizarii unor lucrari de 
intretinere periodica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Obiectivele de investiţii 
noi se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Totodată, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în finanțarea 
și realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP.  

- Nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 

85.  Anexa 3/24  
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
Introducerea unei fişe de 

Solicităm alocarea sumei de 
25.000 mii lei pentru lucrări de 
modernizare 
Modernizare DN 19E Biharea – 

Starea drumului DN 19E 
justifică suma solicitată, acesta 
având nevoie urgentă de lucrări 
de modernizare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Nu se specifică sursa de 
finanțare, astfel contravine 
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investiţii noi 
 

Chiribiş 38,91 km 
Propuneri 2017....25.000 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR 
 

Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Obiectivul nu este cuprins in 
MPGT. 

In functie de nivelul de 
viabilitate al infrastructurii, 
CNAIR va analiza posibilitatea 
realizarii unor lucrari de 
intretinere periodica. 

prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constituția României, potrivit 
căruia „nici o cheltuială nu 
poate fi stabilită si nici aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanțare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

86.  Anexa 3/24  
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Solicităm suplimentarea 
sumelor, pentru finanţarea 
obiectivul de investiţii 
Pod peste râul Someş, strada 
Ştrandului, municipiul Satu 
Mare 
Propuneri 2017.... 93.434 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 

Construcţia unui nou pod peste 
Someş în zona de est a 
municipiului Satu Mare este 
absolut necesară pentru a evita 
aglomerarea centrului oraşului 
de traficul care în prezent nu 
are alternativă. 
Obiectivul de investiţie are SF 
realizat, proiect tehnic licitat şi 
în curs de execuţie. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 



 
 
Nr. 
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energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Magyar Loránd-Bálint-
UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 
Motivatia respingerii comisiei 
La nivel de management al 
CNAIR se va analiza starea de 
viabilitate a podurilor/ 
necesitatea constructiei unor 
poduri noi, urmand a se 
prioritiza un portofoliu de 
proiecte posibil a fi negociate 
pentru finantare in cadrul unui 
viitor acord de imprumut cu 
Banca Mondiala 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

87.  Anexa 3/24  
Programul de reparare, 
consolidare şi întreţinere a 
infrastructurii rutiere 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 
 

Solicităm alocarea sumei de 
13.800 mii lei pentru 
demararea lucrărilor în anul 
2017 
Reabilitare DN 11, judeţul 
Covasna 
Propuneri 2017....13.800 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Benkő Erika-UDMR 

Proiect existent, valoarea totală 
a investiţiei este de 10 milioane 
Euro (46 milioane lei) pentru 38 
de km de drum aflat într-o stare 
avansată de degradare. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Obiectivul nu este cuprins in 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Nu se specifică sursa de 
finanțare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constituția României, potrivit 
căruia „nici o cheltuială nu 
poate fi stabilită si nici aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanțare”. 
 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Dep.Márton Árpád-UDMR 
Dep.Kulcsár Terza József 
György-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

MPGT. 

In functie de nivelul de 
viabilitate al infrastructurii, 
CNAIR va analiza posibilitatea 
realizarii unor lucrari de 
intretinere periodica. 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

88.  Anexa 3/24  
Programul de reparare, 
consolidare şi întreţinere a 
infrastructurii rutiere 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Solicităm alocarea sumei de 
87.000 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii: 
Refacere şi consolidare DN 
19B Săcueni (jud. Bihor) – 
Nuşfalău (jud. Sălaj) 56 km 
Propuneri 2017....87.000  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR 
 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Obiectivul nu este cuprins in 
MPGT. 

In functie de nivelul de 
viabilitate al infrastructurii, 
CNAIR va analiza posibilitatea 
realizarii unor lucrari de 
intretinere periodica 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Nu se specifică sursa de 
finanțare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constituția României, potrivit 
căruia „nici o cheltuială nu 
poate fi stabilită si nici aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanțare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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89.  Anexa 3/24  
Programul de reparare, 
consolidare şi întreţinere a 
infrastructurii rutiere 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 al acestui obiectiv de 
investiţii, lucrare în continuare 
Reabilitarea DN 12A pe 
sectorul Gheorgheni - staţiunea 
Lacu Roşu  
Propuneri 2017.... 25.000 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

Pentru facilitarea accesului în 
staţiune este absolut necesară 
reabilitarea acestui drum aflat 
în stare avansată de degradare 
şi care nu permite dezvoltarea 
turismului în zonă la potenţialul 
său. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Obiectivul nu este cuprins in 
MPGT. 

In functie de nivelul de 
viabilitate al infrastructurii, 
CNAIR va analiza posibilitatea 
realizarii unor lucrari de 
intretinere periodica 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Nu se specifică sursa de 
finanțare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constituția României, potrivit 
căruia „nici o cheltuială nu 
poate fi stabilită si nici aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanțare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

90.  Anexa 3/24  
Includerea în Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale a lucrărilor de 
construire de trotuare  
 

Solicităm includerea în 
obiectivele Programului a 
construcţiei de trotuare pe 
lângă drumurile naţionale şi 
europene pe raza comunelor 
(cu prioritate DN 13A pe raza 

Construcţia de trotuare pe 
lângă drumurile naţionale şi 
europene pe raza comunelor 
este o obligaţie elementară a 
administratorului drumului astfel 
ca locuitorii să poată circula în 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Nu se specifică sursa de 
finanțare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constituția României, potrivit 
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localităţii Satu Mare, şi E 578 
pe raza localităţii Sîndominic) 
Propuneri 2017....2.400 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

mod civilizat şi în siguranţă. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
CNAIR  va analiza posibilitatea 
de a aviza de principiu 
posibilitatea promovarii acestei 
solicitari de catre autoritatile 
locale prin alte programe de 
finantare. 

căruia „nici o cheltuială nu 
poate fi stabilită si nici aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanțare”. 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
 
 

91.  Anexa 3/24  
Programul de reparare, 
consolidare şi întreţinere a 
infrastructurii rutiere 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 al acestui obiectiv de 
investiţii 
Reabilitarea DN 7C - 
Transfăgărăşan 
Propuneri 2017.... 138.000 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Transfăgărăşanul este o arteră 
deosebit de importantă de 
legătură a centrului cu sudul 
ţării, precum şi un obiectiv 
turistic în sine.  
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Nu se specifică sursa de 
finanțare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constituția României, potrivit 
căruia „nici o cheltuială nu 
poate fi stabilită si nici aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanțare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 93 - 

Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR  
 

Motivatia respingerii comisiei 
In cadrul limitei de cheltuieli 
pentru obiectivul "Sprijin pentru 
elaborarea documentatiei 
tehnico economice aferente 
proiectului de infrastructura 
rutiera pentru Transfăgărășan - 
Transregio" a fost prevazuta 
suma de 1.428 mii lei cu 
finantare din POIM 

obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

92.  Anexa 3/24  
Programul de dezvoltare şi 
modernizare a infrastructurii 
feroviare şi a staţiilor de cale 
ferată 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 al acestui obiectiv de 
investiţii 
Reabilitarea staţiilor CFR din 
Miercurea Ciuc, Gheorgheni, 
Topliţa şi Odorheiu Secuiesc 
Propuneri 2017.... 1.000 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 

Linia de cale ferată care leagă 
Miercurea Ciuc, Gheorgheni şi 
Topliţa reprezintă un tronson 
deosebit de circulat, iar clădirile 
staţiilor CFR sunt într-o stare de 
degradare avansată. De 
asemenea, staţia CFR 
Odorheiu Secuiesc, neglijată 
mai multe decenii, este şi în 
prezent, iar odată cu 
modernizarea legăturii cu 
Sighişoara, se va dezvolta ca 
punct nodal al transportului în 
zonă. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivul nu intra in atributiile 
CNAIR. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Obiectivele de investiţii 
noi se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Totodată, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în finanțarea 
și realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP.  

- Nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
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Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 

93.  Anexa 3/24  
 
Programul de creştere a 
capacităţii aeroportuare şi a 
siguranţei transportului aerian 

Includerea în program a 
cheltuielilor aferente lucrărilor 
obiectivului de investiţii: 
Construire, extindere si 
modernizare terminale de 
pasageri la Aeroportul Oradea 
Propuneri 2017….16.277,7 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR 
 

Aeroport deschis traficului 
internaţional ca punct de 
legătură cu Occidentul, acesta 
parcurge o etapă de dezvoltare, 
necesară în condiţiile creşterii 
traficului asigurării confortului 
şi, mai ales, siguranţei 
pasagerilor. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivul nu intra in atributiile 
CNAIR. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Obiectivele de investiţii 
noi se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Totodată, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în finanțarea 
și realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP.  

- Nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 

94.  Anexa 3/24  
Programul de creştere a 
capacităţii aeroportuare şi a 
siguranţei transportului aerian 

Includerea în program a 
cheltuielilor aferente lucrărilor 
obiectivului de investiţii: 
Aeroport Internaţional Braşov-

Lucrare în continuare, valoarea 
totală a investiţiei fiind de 
259.309,98 mii lei, suma 
solicitată pentru 2017 ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Obiectivele de investiţii 
noi se cuprind în programul de 
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Ghimbav - etapa III 
Propuneri 2017....50.000 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Ambrus Izabella Ágnes-
UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

asigura derulare etapei a III-a a 
programului de investiţii. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivul nu intra in atributiile 
CNAIR. 

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Totodată, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în finanțarea 
și realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP.  

- Nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 

95.  Anexa 3/24  
Programul de creştere a 
capacităţii aeroportuare şi a 
siguranţei transportului aerian 

Includerea în program a 
cheltuielilor aferente lucrărilor 
obiectivului de investiţii: 
Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureş 
Reparaţii capitale la suprafeţele 
de mişcare 
Propuneri 2017…77.453 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

Suprafeţele de mişcare ale 
aeroportului nu au fost 
niciodată reparate capital, astfel 
că starea de degradare a 
acestora este foarte avansată şi 
este neconformă cu 
normativele europene în 
materie de siguranţă. 
Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română a avizat lucrările de 
execuţie ale proiectului înaintat 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
reparaţiile capitale se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte cheltuieli 
de investiţii”, categoria „f) alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”.  
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Csép Éva-Andrea-UDMR 
Dep.Biró Zsolt-István-UDMR 
Dep.Vass Levente-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Novák Csaba-Zoltán-
UDMR 
Sen.Császár Károly Zsolt-
UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

de Consiliul judeţean Mureş. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivul nu intra in atributiile 
CNAIR. 

Pentru anul 2017, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 89.060 mii lei, din care 
71.560 mii lei la 8401550112 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- Totodată, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în finanțarea 
și realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite și nu MFP.  

- Nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 

96.  Anexa nr. 3/24/02  
Capitolul 5001 CHELTUIELI – 
BUGET DE STAT 
Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

Introducerea în Anexa 
nr.3/24/02 a obiectivului de 
investiţii „Reabilitarea Străzii 
Odorheiului din oraşul Jibou, 
judeţul Sălaj”, în anul 2017, 
precum şi introducerea 
creditelor de angajament 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât, în 
prezent, această stradă se află 
într-un stadiu avansat de uzură, 
creând serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât şi 
riveranilor.  

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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Articolul 01 Transferuri curente 
Alineat 28  
Denumire indicator: Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

necesare contractării lucrării. 
Beneficiar: Primăria Jibou, 
judeţul Sălaj. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Liviu-Ioan Balint-PMP 

Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Transporturilor 
– Resurse generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivul nu este in 
administrarea C.N.A.I.R. S.A. 
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 

 
 

97.  Anexa nr. 3/24/02  
Capitolul 5001 CHELTUIELI – 
BUGET DE STAT 
Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineat 28  
Denumire indicator: Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Introducerea în Anexa 
nr.3/24/02 a obiectivului de 
investiţii „Reabilitarea Străzii 
Tudor Vladimirescu din oraşul 
Jibou, judeţul Sălaj”, în anul 
2017, precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării. 
Beneficiar: Primăria Jibou, 
judeţul Sălaj. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Liviu-Ioan Balint-PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât, în 
prezent, această stradă se află 
într-un stadiu avansat de uzură, 
creând serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât şi 
riveranilor.  
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Transporturilor 
– Resurse generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 

98.  Anexa nr. 3/24/02  
Capitolul 5001 CHELTUIELI – 
BUGET DE STAT 

Introducerea în Anexa 
nr.3/24/02 a obiectivului de 
investiţii „Turnare strat uzură 

Se propune admiterea 
amendamentului,  întrucât, în 
prezent, o porţiune de drum de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
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Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineat 28  
Denumire indicator: Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

drum DC74 Recea, comuna 
Vîrşolţ, judeţul Sălaj”, în anul 
2017, precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării. 
Beneficiar: Primăria Vîrşolţ, 
judeţul Sălaj. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Liviu-Ioan Balint-PMP 

300 metri lungime din centrul 
satului Recea, comuna Vîrşolţ, 
judeţul Sălaj, nu este asfaltată, 
creând serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât şi 
riveranilor. Prin turnarea unui 
strat de uzură, această porţiune 
de drum ar deveni una 
practicabilă în condiţii normale 
de circulaţie rutieră. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Transporturilor 
– Resurse generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 

99.  Anexa nr.3/24 
 
 

Se aprobă introducerea în 
Anexa nr.3/24/29 a obiectivului 
de investiţii “Construirea 
drumului expres Galaţi - Brăila - 
Slobozia - Autostrada A2”  cu 
credite bugetare de 100.000 
mii lei în anul 2017 şi credite 
de angajament de 2.295.000 
mii lei în anul 2017. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

Realizarea acestui obiectiv va 
lega zona Galaţi - Brăila, cea 
mai aglomerată zonă după 
Bucureşti din punct de vedere 
al traficului, de autostrada A2, 
circulaţia fiind astfel 
descongestionată. De 
asemenea, un mare plus al 
realizării acestui proiect este 
faptul că, odată legată de o 
autostradă, zona va deveni 
tentantă şi pentru investitori. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Cătălin Cristache-PMP 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
100.000 mii lei în anul 2017 de 
la Anexa nr. 3/24/28, sursa 
8401550112 „Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital 
de stat”. 
 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectiv cuprins in MPGT Drum 
expres "Braila - Slobozia - 
Calarasi" in perioada 2021-
2030. 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse fonduri în valoare 
de 1.952 mii lei pentru  
reactualizarea studiului de 
fezabilitate pentru investiția Pod 
suspendat  peste Dunăre 
Brăila/Galați., la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat - cap. C.c - 
Alte cheltuieli de investitii.  

  

100.  Anexa nr.3/24 
 

Se aprobă introducerea în 
Anexa nr.3/24/29 a 
obiectivului de investiţii „Lărgire 
bulevardul Traian din Galaţi” cu 
cu credite bugetare şi de 
angajament de 3.565 mii lei în 
anul 2017. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

Proiectul de modernizare a 
strazii Traian este inceput din 
2009, ultimul segment fiind si 
cel mai dificil, in sensul in care 
a presupus expropieri si 
refacerea tuturor 
bransamentelor si racordurilor 
la retelele de utilitati. Principalul 
motiv de intarziere a etapei a 
doua a lucrarilor a fost 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată.  
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Cătălin Cristache-PMP 
 

incapacitatea CL-Galati de a 
asigura finantarea la termen a 
lucrarilor. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.565 
mii lei în anul 2017 de la Anexa 
nr. 3/24/28, sursa 8401550112 
„Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat”. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

101.  Anexa nr.3/24 
 

Se aprobă introducerea în 
Anexa nr.3/24/29 a 
obiectivului de investiţii „Drum 
ocolitor Politia de frontiera 
Galaţi” cu credite bugetare şi de 
angajament de 4.100 mii lei în 
anul 2017. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 

Realizarea unui acces alternativ 
care sa ocoleasca infrastructura 
rutiera urbana existenta pentru 
traficul greu catre punctul de 
trecere bac spre Tulcea este de 
natura sa degreveze traficul 
prin oras si totodata sa evite 
suprasolicitarea si respectiv 
deteriorarea acesteia. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 4.100 
mii lei în anul 2017 de la Anexa 
nr. 3/24/28, sursa 8401550112 
„Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat”. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Dep.Cătălin Cristache-PMP 
 

 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivul nu este in 
administrarea C.N.A.I.R. S.A. 
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
 
CNAIR va analiza posibilitatea 
de a aviza de principiu 
posibilitatea promovarii 
proiectelor de variante de 
ocolire de catre autoritatile 
locale prin alte programe de 
finantare. 
 
 

102.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 6. Politica în domeniul 
investiţilor publice 
Proiectele prioritare ale 
Ministerului Transporturilor  
pentru anul 2017 şi perspectiva 
2018-2020 
Subprogramul Infrastructura 
feroviară 

Se propune alocarea sumei de 
5.772.000 mii lei pentru  
finanţarea lucrărilor de 
reabilitare a Gării de Nord 
Timişoara, proiect vital pentru 
locuitorii municipiului Timişoara- 
capitală culturală europeană  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Cornel Mircea 
Sămărtinean-PMP 
 

Gara de Nord din municipiul 
Timişoara  reprezintă  o 
prioritate strategică atât pentru 
municipiu cât şi pentru 
domeniul infrastructurii şi 
serviciilor de transport în judeţul 
Timiş, respectiv  pentru 
regiunea de vest a ţării. 
Se solicită admiterea 
amendamentului de reabilitare 
a Gării de Nord din Timişoara    
în vederea creşterii 
competitivităţii economice a 
judeţului Timiş, a regiunii de 
vest a României, şi implicit, 
crearea premiselor şi 
oportunităţilor integrării  
economiei româneşti pe piaţa 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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europeană. 
Sursa de finanţare:  
- din bugetul alocat Ministerului 
Transporturilor.  
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

103.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 6. Politica în domeniul 
investiţilor publice 
Proiectele prioritare ale 
Ministerului Transporturilor  
pentru anul 2017 şi perspectiva 
2018-2020 
Subprogramul Infrastructura 
rutieră 

Se propune alocarea sumei de  
270.000 mii lei pentru 
demararea procedurilor de 
finanţare şi execuţie a lucrărilor 
de finalizare a şoselei de 
centură, varianta de ocolire sud 
a municipiului Timişoara: 
 
A. Varianta de ocolire a 
municipiului Timisoara între DN 
69 – DN 6 – DN 59 A – Strada 
Polonă (DJ591); 
B. Varianta de ocolire sud a 
municipiului Timişoara DJ 591- 
DN 59 – DN 6 km 0+000 – km 
25+690 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Şoseaua de centură a 
Timişoarei este o şosea de 
ocolire pentru traficul greu şi 
circulaţia de tranzit. Municipiul 
Timisoara are o variantă 
ocolitoare pe partea de nord, 
între Calea Aradului şi Calea 
Lugojului, de 12 kilometri, care 
a fost construită în şapte ani.  
Şoseaua are profil de 
autostradă şi are un singur 
tronson finalizat, în  partea de 
nord, între DN 6 (Lugoj) şi DN 
69 (Arad). Pentru ca inelul 
ocolitor să fie complet mai este 
nevoie de construcţia unei 
şosele care să lege Calea 
Şagului de Calea Lugojului, 
adică trebuie turnaţi 35 de 
kilometri de asfalt fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep.Cornel Mircea 
Sămărtinean-PMP 
 

necesară construcţia a  două 
tronsoane. 
Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
îmbunătăţirea traficului rutier 
din municipiu şi din judeţ, 
precum  şi pentru creşterea 
gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zona respectivă. 
Sursa de finanţare:  
- din bugetul alocat Companiei 
Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere, instituţie 
aflată în subordinea Ministerului 
Transporturilor 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

104.  Anexa nr. 3 / 24 / 01, Capitolul 
5001, Grupa 56, Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 
 
  

Introducerea în bugetul 
Ministerului Transporturilor a 
obiectivului de investiţii 
„Autostrada Iaşi – Tg. Mureş”, 
cu suma de 18.500 mii lei  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Fondurile alocate în cursul 
anului 2016 pentru realizarea 
studiului de fezabilitate nu au 
fost utilizate, deşi realizarea 
autostrăzii Iaşi – Târgu Mureş 
este un obiectiv major pentru 
politica de coeziune a Uniunii 
Europene. Pentru a realiza 
tronsonul de autostradă este 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

Dep.Petru Movilă-PMP 

necesar ca în primă etapă să 
fie elaborat studiul de 
fezabilitate, după cum urmează:  

- Tronsonul Tg. Mureş – Tg. 
Neamţ la o valoare estimată  de 
13.000 mii lei, prevăzut pentru 
a fi realizat în perioada 2017 – 
2019 

- Tronsonul Tg. Neamţ - Iasi- 
Ungheni, cu o valoare de 5.100 
mii lei, pentru perioada de 
realizare a studiului de 
fezabilitate şi a proiectului 
tehnic 2017 – 2019 

Tronsonul de autostradă pentru 
care urmează a fi realizată 
documentaţia tehnico-
economică menţionată anterior 
este un proiect cu o 
complexitate ridicată datorită 
faptului că urmează un traseu 
muntos fiind necesare lucrări 
semnificative care pot consta în 
tuneluri, viaducte, etc. 

Sursa de finanţare:  
Programul Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM) 
2014-2020, pentru  proiectele 
de dezvoltare a infrastructurii 
rutiere şi fonduri bugetare 
 

nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

105.  Anexa nr. 3 / 24 / 01, Capitolul 
8401, Grupa 55, Titlul VII Alte 
transferuri, Articolul 01 
Transferuri interne 

Se suplimenteaza obiectivul de 
investitii „Varianta de ocolire a 
Municipiului Iasi – Etapa a II-a 
– Varianta Nord” cu suma de 
1.350 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

Dep.Petru Movilă-PMP 

La acest moment, bugetul 
Ministerului Transporturilor 
prevede alocarea de fonduri 
pentru această investiţie de 
importanţă majoră pentru 
Municipiul Iaşi doar petru 
Varianta de ocolire – Etapa I – 
Varianta Sud deşi acest proiect 
trebuie finalizat in totalitate.  

Conform HG nr. 
663/27.06.2007 sunt necesare 
30 milioane Euro pentru 
finalizarea acestei şosele de 
centură pe o distanţă de 30 km. 

Precizăm că la data elaborării 
SF, unul dintre criteriile avute în 
vedere în stabilirea traseului l-a 
constituit asigurarea accesului 
către Aeroportul Iaşi, în scopul 
deservirii prin mijloace auto de 
mare capacitate a zonei cargo. 

Totodată, prin prisma construirii 
Spitalului Regional de Urgenţă , 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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şoseaua va reprezenta legătura 
rutieră cu judeţele din Regiunea 
de Nord-Est 

Sursa de finanţare: POR 
2016/6/6.1/2, AXA 
PRIORITARA 6: Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere de 
importanţă regională şi fonduri 
bugetare 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

106.  Anexa nr.3/24 
 

Se aprobă introducerea în 
Anexa nr.3/24/29 a obiectivului 
de investiţii „Modernizarea 
drumurilor judeţene din judeţul 
Vaslui” cu credite bugetare şi 
de angajament de 25.000 mii 
lei în anul 2017. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât, în 
prezent, aceste drumuri 
judeţene se află într-un stadiu 
avansat de uzură, creând 
serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât şi 
riveranilor.  
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Transporturilor 
– Resurse generale 
 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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energie din cadrul Senatului 
Dep.Corneliu Bichineţ-PMP 
  

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

107.  Anexa nr.3/24 
 

Se aprobă introducerea în 
Anexa nr.3/24/29 a obiectivului 
de investiţii Modernizarea 
drumurilor judeţene din judeţul 
Iaşi”  cu credite bugetare şi de 
angajament de 25.000 mii lei în 
anul 2017. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Petru Movilă-PMP  
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât, în 
prezent, aceste drumuri 
judeţene se află într-un stadiu 
avansat de uzură, creând 
serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât şi 
riveranilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Transporturilor 
– Resurse generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
 

108.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art. 02 

Se alocă suma de 2.000 mii lei 
în vederea realizării de facilităţi 
pentru accesul persoanelor cu 
handicap în reţeaua de metrou 
Bucureşti.   
 

Suma prevăzută în bugetul de 
stat este insuficientă pentru 
realizarea facilităţilor necesare 
persoanelor cu handicap, 
facilităţi prevăzute de legislaţia 
din domeniu.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Alin. 34  
 

 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP 

Sursa de finanţare: 
diminuarea cu suma de 2.000 
mii lei a Capitolului 
8401/Grupa30/Titlul III 
Dobânzi/Art.02/Alin.02 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 

109.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
 
 
 
 
8401/55/01/12  
8401/58/03/01  
8401/58/03/02  
8401/58/03/03  
 

Se suplimentează suma alocată 
cu suma de 298.663 mii lei în 
vederea accelerării finalizării 
investiţiei Magistrala V – 
Metrou, Etapa I-a Drumul 
Taberei – Universitate, după 
cum urmează: 
 
8401/55/01/12 – 8.439 mii lei 
8401/58/03/01 – 59.836 mii lei 
8401/58/03/02 – 177.620 mii lei 
8401/58/03/03 – 52.768 mii lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 

Suplimentarea sumelor 
prevăzute realizării obiectivului 
investiţional Magistrala V – 
Metrou, Etapa I-a Drumul 
Taberei – Universitate este 
necesară având în vedere 
depăşirea termenului de 
finalizare, depăşire care 
afectează în mod negativ un 
număr semnificativ de persoane 
atât prin disconfortul creat 
locuitorilor din zonă cât şi prin 
privarea de utilizare a unui 
mijloc de transport eficient şi 
econom. 
Sursa de finanţare: 

- 8.439 mii lei - fonduri ale 
agentului economic 

- 59.836 mii lei - 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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energie din cadrul Senatului 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP 

diminuarea Capitolului 
8401 Grupa 40 Art. 05  

- 177.620 mii lei finanţare 
externă nerambursabilă 
– Fondul European de 
Dezvoltare Regională 
(FEDER) 

- 52.768 mii lei - 
diminuarea Capitolului 
8401 Grupa 40 Art. 05 
 

Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 

 
 

110.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art. 02 
Alin. 13  
 

Se alocă suma de 25.000 mii 
lei în vederea accelerării 
finalizării investiţiei Pasaj 
suprateran pe DJ 602 Centura 
Bucureşti Domneşti. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP  

Suplimentarea fondurilor pentru 
această investiţie este dată de 
necesitatea finalizării 
proiectului.  
Sursa de finanţare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 25.000 mii 
lei. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 
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adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

111.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art. 02 
Alin. 13  
 

Se alocă suma de 550 mii lei 
cu destinaţia studiu de 
fezabilitate pentru centură 
ocolire a municipiul Făgăraş. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP 

Alocarea fondurilor este 
necesară pentru demararea 
proiectului. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziţia guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 550 mii lei 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 

112.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art. 02 
Alin.13 
 

Se alocă suma de 550 mii lei 
cu destinaţia studiu de 
fezabilitate pentru centură 
ocolire oraş Balş. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

Alocarea fondurilor este 
necesară pentru demararea 
proiectului. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziţia guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 550 mii lei. 
 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 

113.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art. 02 
Alin. 01  
 

Se alocă suma de 4.500 mii lei 
bugetului Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti cu 
destinaţia Program Fluidizare 
Trafic. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP  

Suplimentarea fondurilor pentru 
această investiţie este dată de 
necesitatea finalizării 
proiectului.  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Capitolului 8401 
Grupa 40 Art. 05 cu suma de 
4.500 mii lei. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 

114.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art. 02 
Alin. 01  
 

Se alocă suma de 5.500 mii lei 
bugetului Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti cu 
destinaţia Piste de biciclete. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 

Suplimentarea fondurilor pentru 
această investiţie este dată de 
necesitatea finalizării 
proiectului.  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Capitolului 8401 
Grupa 40 Art. 05 cu suma de 
5.500 mii lei 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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energie din cadrul Senatului 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP 

Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

115.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art. 01 
 

Se alocă suma de 5.000 mii lei 
pentru realizarea lucrărilor de 
pre-dragrare şi construcţii 
hidrotehnice speciale în 
vederea creşterii numărului de 
zile de navigaţie pe Dunăre pe 
Braţul Borcea pe sectorul 
Dunăre - Călăraşi. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Sefer Cristian-George-
PMP 
 

Asigurarea finanţării necesare 
asigurării condiţiilor de 
navigaţie este vitală pentru 
dezvoltarea municipiului 
Călăraşi. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziţia guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 5.000 mii 
lei 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 

116.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art. 01 
 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru realizarea lucrărilor 
de prevenire a înzăpezirii prin 
montarea de panouri 
parazăpezi pe Drumul Naţional 
DN 21 Drajna - Călăraşi   
 

Investiţia este absolut necesară 
pentru evitarea izolării 
municipiului Călăraşi în condiţii 
de vreme nefavorabilă 
Sursa de finanţare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziţia guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Sefer Cristian-George-
PMP 
 

(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 5.000 mii 
lei 
 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 

117.  Anexa nr. 3/24/29  
 
 
 
 
 

Se aprobă introducerea in 
Anexa nr. 3/24/29 a 
obiectivului de investiţii 
“Regenerare Urbana M. 
Eminescu” cu suma de 600 
mii lei  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

Motivaţia amendamentului: În 
prezent, strada Târgului 
precum şi parcările prevăzute 
a fi amenajate prin proiectul 
„Regenerare Urbană M. 
Eminescu” sunt intr-un 
stadiu avansat de uzură, 
creând serioase prejudicii 
atât infrastructurii existente 
cât şi riveranilor. Indicatorii 
economici au fost aprobaţi 
încă din anul 2016, în cazul 
nefinanţării obiectivului 
sumele cheltuite până in 
acest moment se vor pierde. 
Sursa de finanţare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
capitolul 84.01 
"Transporturi", titlul 55 "Alte 
transferuri", articolul 55.01 
"Transferuri interne", 
alineatul 55.01.12 "Investiţii 
ale agenţilor economici cu 
capital de stat" a obiectivului 
de investiţii nou " Regenerare 
Urbana M. Eminescu " cu 
credite de angajament în 
sumă de 600 mii lei, cu 
încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate;  
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

118.  Anexa nr. 3/24/29  
 

Se aprobă introducerea in 
Anexa nr. 3/24/29 a 
obiectivului de investiţii 
“Proiect Integrat Cipău - 

Motivaţia amendamentului: 
Suma este necesară pentru 
regenerarea şi dezvoltarea 
comunităţilor locale, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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Obiect 1 Modernizare drum”  
cu suma de 800 mii lei  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

valorificarea sustenabilă a 
patrimoniului natural şi 
cultural în Cipău - Mureş, 
drumul , intersecţia si 
parcările prevăzute prin 
proiect fiind intr-o stare 
avansată de uzură, creând 
serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât şi 
riveranilor. Indicatorii 
economici au fost aprobaţi 
încă din anul 2016, în cazul 
nefinanţării obiectivului 
sumele cheltuite până in 
acest moment se vor pierde. 
Sursa de finanţare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
capitolul 84.01 
"Transporturi", titlul 55 "Alte 
transferuri", articolul 55.01 
"Transferuri interne", 
alineatul 55.01.12 "Investiţii 
ale agenţilor economici cu 

conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată.  
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capital de stat" a obiectivului 
de investiţii nou "Proiect 
Integrat Cipau- Obiect 1 
Modernizare drum " cu 
credite de angajament în 
sumă de 800 mii lei, cu 
încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

119.  Anexa nr.3/24/29  
 

Se aprobă introducerea in 
Anexa nr. 3/24/29 a 
obiectivului de investiţii 
“Amenajarea unei piste de 
biciclete pe digul artificial de 
împrejmuire al oraşului 
Iernut”  cu suma de 4.500 mii 
lei  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

Suma este necesară pentru 
dezvoltarea modalităţilor de 
transport alternativ, precum 
si îmbunătăţirea 
infrastructurii urbane. 
Sursa de finanţare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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Dep.Marius Paşcan-PMP modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
capitolul 84.01 
"Transporturi", titlul 55 "Alte 
transferuri", articolul 55.01 
"Transferuri interne", 
alineatul 55.01.12 "Investiţii 
ale agenţilor economici cu 
capital de stat" a obiectivului 
de investiţii nou "Amenajarea 
unei piste de biciclete pe 
digul artificial de împrejmuire 
al oraşului Iernut" cu credite 
de angajament în sumă de 
4.500 mii lei, cu încadrarea în 
prevederile bugetare 
aprobate. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

120.  Anexa nr. 3/24/29 
 

Se aprobă introducerea in 
Anexa nr.3/24/29 a 
obiectivului de investiţii 
“Modernizare DC 86 Iernut – 
Sălcud” cu suma de 13.009 
mii lei 
 

DC 86 care leagă oraşul 
Iernut de satul Sălcud ( ce 
aparţine oraşului Iernut) se 
află într-o stare precară, lipsa 
investiţiilor în reabilitarea sa 
constituind un factor de risc 
şi un atentat la siguranţa 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finanțarea acestor obiective se 
asigură din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată. 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP  
 

cetăţenilor în trafic.  
În ultimii 15 ani acest obiectiv 
de infrastructură rutieră nu a 
beneficiat de alocări 
bugetare.  Datorita cultivării 
in masa a sfeclei de zahar, 
precum si a  creşterii de 
taurine, dezvoltarea zonei 
este dramatic afectata de 
starea dezastruoasa a acestui 
drum, lucrările la DC86 
devenind astfel de interes 
major pentru întreaga 
comunitate, respectiv agenţii 
economici din judeţ. 
Sursa de finanţare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea sumei 
de 13.009,00 lei  prevăzute la 
Anexa nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor capitolul 
84.01 Transporturi, grupa/titlu 
70-71, Cheltuieli de capital, 
Titlul XIII, Active nefinanciare, 
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Articol 01, Active fixe, Alineat 
01 Construcţii 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

121.  Anexa nr. 3/24/29  
 

Se aprobă introducerea in 
Anexa nr. 3/24/29 a obiectivului 
de investiţii „Extinderea 
infrastructurii de bază la scară 
mică în structura rutieră a 
comunei”, cu suma de 5.490 
mii lei,  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP  

Se propune admiterea 
amendamentului,întrucât în 
prezent. Studiul de fezabilitate 
este aprobat încă din anul 
2015, în cazul nefinanţării 
obiectivului, sumele cheltuite 
până în acest moment se vor 
pierde. 
Sursa de finanţare: Suma se 
asigură prindiminuarea 
creditelor bugetare 
aferenteobiectivului de investiţii 
prevăzut în Anexa nr.3/24/29, 
la cod obiectiv 415 
„Autostrada Braşov-Târgu 
Mureş - Cluj – Oradea” la 
sursade finanţare 
84.01.55.01.12. „Investiţii ale 
agenţilor economici cu 
capital de stat”, atât înanul 
2016 cât şi în estimările anilor 
următori. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

122.  Anexa 3/24/29 
 

Se introduce in anexa a 
obiectivului de investiţii 
”Asfaltare infrastructura rutiera 
de interes local in comuna 
Suseni, judeţul Mureş”, cu 
suma de  5.645 mii lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului,întrucât în 
prezent DC 163 este într-un 
stadiu avansat de uzură, 
creândserioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât şi 
riveranilor. 
Sursa de finanţare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituţii 
publice 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

123.  Anexa nr.3/24/29  
 

Se introduce in anexa a 
obiectivului de investiţii 
„Asfaltare DC 72 Bahnea-Idiciu” 
cu suma de 1.944 mii lei  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului,întrucât în 
prezent porţiunea respectiva 
este doar pietruita.  
Sursa de finanţare:Suma se 
asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori, virări de credite 
bugetare ,transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale   
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
 

124.  Anexa nr.3/24/29  
 

Introducerea in anexa a 
obiectivului de investiţii 
„Asfaltare str. Dăii, sat Gogan” 
cu suma de 350 mii lei 

Se propune admiterea 
amendamentului,întrucât în 
prezent str. Daii, sat Gogan 
este pietruita. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

Sursa de finanţare:Suma se 
asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori, virări de credite 
bugetare ,transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale   
 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 

125.  Anexa nr.2/4/29  Introducerea in anexa a 
obiectivului de investiţii 
„Asfaltare str. nr.1 Idiciu ” cu 
suma de 810 mii lei  
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului,întrucât în 
prezent str. Nr. 1 Idiciu este 
pietruita. 
Sursa de finanţare:Suma se 
asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori, virări de credite 
bugetare ,transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale  
 
Motivatia respingerii comisiei 
  
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

126.  Anexa 3/24/29  
 

Introducerea in Anexa 3/24/29 
a obiectivului de investiţii 
„MODERNIZARE DC 164 
DUMBRAVA – VATAVA SI 
STRADA PRINCIPALA PRIN 
COMUNA VATAVA”, cu suma 
de 3380 mii lei 
  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, intricat in 
prezent lucrarea de 
modernizare a DC 164 
Dumbrava – Vătava este 
începuta din anul 2016, iar 
porţiunea de drum unde nu s-
au început lucrările de 
reabilitare este intr-un stadiu 
avansat de uzura si degradare, 
creând serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cat si 
riveranilor. Lucrarea a fost 
demarata in anul 2016, dar din 
cauza lipsei de fonduri aceasta 
a fost suspendata in luna 
octombrie 2016, iar in cazul 
nefinanţării obiectivului, sumele 
cheltuite pana in acest moment 
isi vor pierde eficienta. 
Sursa de finanţare:Suma se 
va asigura din finanţarea 
obiectivului de investiţii 
MODERNIZARE DC 164 
DUMBRAVA – VATAVA SI 
STRADA PRINCIPALA PRIN 
COMUNA VATAVA la sursa de 
finanţare 02 – buget local 
cap.84,03,03 – străzi 
art.71,02,30 ALTE ACTIVE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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FIXE, atât in anul 2017 cat si in 
estimările anilor următori. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

127.  Anexa 3/24/29  Introducerea in Anexa 3/24/29 
a obiectivului de investiţii 
“Modernizare prin  asfaltare a  
Drumului Comunal 142 B” cu 
suma de 3500 mii lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului,întrucât în 
prezent unele dintre drumuri 
sunt in continuare de pământ. 
Sursa de finanţare:Suma se 
asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori, virări de credite 
bugetare, transferuri, cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 

128.  Anexa 3/24/29  Introducerea in Anexa 3/24/29 Se propune admiterea Se propune respingerea 
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a obiectivului de investiţii 
„Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere în Sat Cheţani, Comuna 
Cheţani, Judeţul Mureş 19 
străzi, lungime: 6,702 km” cu 
suma de  7.691 mii lei   

 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

amendamentului,întrucât în 
prezent unele dintre drumuri 
sunt in continuare de pământ 
sau pietruite. 
Sursa de finanţare:Suma se 
asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori, virări de credite 
bugetare, transferuri, cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale  
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 

129.  Anexa 3/24/29  Introducerea in Anexa 3/24/29 
a obiectivului de investiţii 
“Modernizare drum mic in 
Localitatea Toaca, comuna 
Hodac, judeţul Mureş” cu suma 
de  1.250 mii lei  
 

 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 

Se propune admiterea 
amendamentului,întrucât în 
prezent acest drum este in 
continuare de pământ. Există 
proiect pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare:Suma se 
asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori, virări de credite 
bugetare ,transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale   

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP  

 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

130.  Anexa 3/24/29  
 

Se aprobă introducerea in 
Anexa nr. 3/24/29 a obiectivului 
de investiţii ”Lucrări de reparaţii 
la Drumul Comunal Toaca - 
Valea Carelor” cu suma de 100 
mii lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep.Marius Paşcan-PMP 

Drumul a fost asfaltat in anul 
2006. Uzura produsa in cei 11 
ani de la darea in folosinţa a 
investiţiei a generat gropi si 
fisuri care au nevoie urgenta de 
reparaţii. 
Sursa de finanţare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
capitolul 84.01 
"Transporturi", titlul 55 "Alte 
transferuri", articolul 55.01 
"Transferuri interne", 
alineatul 55.01.12 "Investiţii 
ale agenţilor economici cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
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capital de stat" a obiectivului 
de investiţii nou " Regenerare 
Urbana M. Eminescu " cu 
credite de angajament în 
sumă de 100 mii lei, cu 
încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

131.  Anexa nr.  3 / 24 / 29 

2.Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localitati)  

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
63,800 mii lei pentru  
finalizarea centurii ocolitoare a 
municipiului Zalău, judeţul 
Sălaj. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Sen.Vasile-Cristian Lungu-PMP 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea lucrărilor necesare 
pentru finalizarea centurii 
ocolitoare a municipiului Zalău 
care este singurul municipiu 
străbătut de un drum european 
fără centură ocolitoare. Traficul 
de tranzit în întregime străbate 
municipiul contribuind la 
scăderea standardului de 
confort al locuitorilor prin trafic 
congestionat, poluare cu noxe, 
poluare fonică etc.    
Trebuie să menţionăm că 
lucrările la acest obiectiv au 
început cu peste 12 ani în urmă 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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şi că o anulare a alocării de 
fonduri pe anul în curs va duce 
la deteriorarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
În lipsa unei şosele ocolitoare a 
Zalăului, tot traficul greu de pe 
ruta Cluj - Satu Mare se 
desfăşoară pe singurul 
bulevard din Zalău, cu ocolirea 
centrului oraşului. 
Sursă de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 63,800 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice – Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

132.  Anexa nr.  3 / 24 / 29 

 
  

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
43,500 mii lei pentru  
demararea exproprierilor pe 
suprafețele pentru tronsonul 3B 
Mihăileşti-Suplacu de Barcău 
care traversează județul Sălaj. 
 

Destinația sumei cerute în 
amendament este demararea 
exproprierilor pe suprafețele 
tronsonului 3B Mihăileşti-
Suplacu de Barcău, județul 
Sălaj 
Sursă de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 43,500 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Sen.Vasile-Cristian Lungu-PMP 

mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice – Acţiuni 
Generale 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 

133.  Anexa 3/24 Completarea punctului 6. 
POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIŢIILOR PUBLICE din 
anexa 3/24 cu următorul sub-
punct la Infrastructură rutieră: 
- autostrada Tg. Mureș-Iași 
Sursa de finanțare: nu are 
impact bugetar 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep. Cosette-Paula Chichirău-
USR  
 

Autostrada Est - Vest este 
singura alternativă pentru 
traficul național și internaţional 
de tranzit care se va desfăşura 
între Coridoarele de Transport 
Pan-european nr. IV şi IX. 
Necesarul de finanţare pentru 
obiectivul menţionat este de 
4.071 milioane Euro, astfel: 
- Tronsonul Târgu-Mureș – 
Târgu-Neamț = valoarea 
estimată este de 2.942,00 
milioane Euro. Perioada de 
realizare a Studiului de 
Fezabilitate și a Proiectului 
Tehnic: 2017 - 2019; 
- Tronsonul Târgu-Neamț – Iași 
– Ungheni = valoarea estimată 
este de 1.129,00 milioane Euro. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Potrivit prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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 Perioada de realizare a 
Studiului de Fezabilitate și a  
Proiectului Tehnic: 2017-2019. 
Perioada de execuție a 
lucrărilor: 2019 - 2022. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 
 

134.  Anexa 3/24 Alocarea a 35.000 mii lei pentru 
Varianta de ocolire a 
Municipiului Iași – Etapa a II-a – 
Varianta Nord 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 35.000 mii lei. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 
663/27.06.2007, au fost 
aprobați indicatorii tehnico-
economici ai obiectivului de 
investiție „Varianta de ocolire a 
Municipiului Iași – Etapa a II-a – 
Varianta Nord”. Acest tronson 
de drum are o lungime de 30 
km și necesită alocarea a 30 
milioane de euro. La data 
elaborării Studiului de 
Fezabilitate, unul dintre criteriile 
avute în vedere în stabilirea 
traseului l-a constituit 
asigurarea accesului către 
Aeroportul Internațional Iași, în 
scopul deservirii prin mijloace 
auto de mare capacitate a 
zonei cargo. În contextul actual, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep. Cosette-Paula Chichirău-
USR 

ținând seama de 
amplasamentul stabilit pentru 
Spitalul Regional de Urgență 
Iași, realizarea acestui obiectiv 
de investiții reprezintă o 
prioritate pentru 2017. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

135.  Anexa 3/24 Alocarea sumei de 4.000 mii lei 
în anul 2017 pentru 
reabilitare/modernizare Gara 
CFR Baia Mare, jud. 
Maramureș. 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 4.000 mii lei. 
 

Cea mai importantă gară din 
județul Maramureș, Gara CFR 
se prezintă deplorabil, aproape 
într-o stare de paragină, 
găsindu-se în cea mai proastă 
stare de când a fost construită, 
fiind aproape inutilizabilă. 
Condițiile oferite călătorilor sunt 
atât de proaste, încât incinta 
acesteia nu este aproape deloc 
utilizată de către aceștia, 
preferând să stea în afara 
acesteia, considerând că este 
preferabil un frig pătrunzător 
decât „confortul” oferit de gară. 
Mai mult, principala utilitate a 
gării în momentul de față este 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep. Duruș Vlad Emanuel-USR 

adăpost pentru oamenii străzii. 
Conform unui amendament pe 
buget depus anul trecut, există 
studiu de fezabilitate şi proiect 
tehnic aprobat. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

136.  Anexa 3/24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru finanțarea 
lucrărilor de construcție a unui 
pod peste râul Tisa, care să 
lege municipiul Sighetu 
Marmației, jud. Maramureș cu 
localitatea Solotvino (Slatina) 
din Ucraina. 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 35.000 mii lei. 
 
 

Acest pod peste Tisa va 
conecta partea de nord a 
României cu Ucraina, respectiv 
județul Maramureș cu 
Maramureșul de nord, aflat în 
componența Ucrainei. 
Construcția acestui pod este 
imperativă pentru considerente 
economice și social-culturale. 
Va scoate puțin din izolare 
partea de nord a județului 
Maramureș, zonă izolată 
economic, fiind cu totul uitată 
din punct de vedere al 
investițiilor străine sau de stat și 
va dinamiza puțin economia 
acestei zone. Din punct de 
vedere social și cultural, acest 
pod va fi o punte între cele 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep. Vlad Emanuel Duruș, 
USR 
 
 
 
 
 
 
 

două părți ale comitatului 
(voievodatului) medieval 
Maramureș, de aproape 100 de 
ani existând o barieră 
nedreaptă între românii 
maramureșeni. Chiar și în ziua 
de azi există dincolo de graniță 
numeroase localități având 
majoritate românească. Acest 
pod este o datorie morală 
înainte de a fi una economică și 
ar reprezenta o punte atât 
spirituală, cât și fizică între cele 
două regiuni. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

137.  Anexa nr.3 / 24 In Document sinteză privind 
politicile şi programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 şi 
perspectiva 2018-020 se va 
completar punctul 6: 
6. Politica în domeniul 
investiţiilor publice din anexa 
3/24 cu următorul sub-punct la 

Acest studii au fost scoase la 
licitație prin anunturile de 
licitație electronică numerele 
171705 ,171706 , 171707 si 
171731 in data de 24.11.2016  
inițiat de Compania Națională 
de Administrare a Infrastructurii 
rutiere 
Sursa de finanțare: nu are 
impact bugetar. Dupa atribuirea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
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Infrastructură rutieră: 
- Studii de Fezabilitate şi 
Proiecte Tehnice pentru drum 
de mare viteză pe segmentele 
Ploieşti - Buzău, Buzău - 
Focsani, Focșani - Bacău, 
Bacău - Pașcani 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Dep. Lucian Daniel Stanciu-
Viziteu, USR 
 
  

castigatorilor licitatiilor se vor 
aloca finantari, în mod specific 
pentru fiecare studiu, din 
capitolul bugetar 8401 
(Transporturi) , titlul 58 
(Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014-2020) articolul 03 
(Programe din Fondul de 
Coeziune (FC), alineatul 02 
(Finanțarea externă 
nerambursabilă) -  sursa 
8401580302 Finanțarea 
externă nerambursabilă  
 
Motivatia respingerii comisiei 
In cadrul limitei de cheltuieli 
pentru aceste obiective a fost 
prevazuta suma de 26.656 mii 
lei cu finantare din POIM din 
care: 
6.426 mii lei pentru "Sprijin 
pentru pregatirea documentatiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera Drum 
Expres Ploiești-Buzău", 
6.664 mii lei pentru "Sprijin 
pentru pregatirea documentatiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera Drum 
Expres Buzău - Focșani", 
8.806 mii lei pentru "Sprijin 
pentru pregatirea documentatiei 

studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
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tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera Drum 
Expres Focșani - Bacău", 
si 4.760 mii lei pentru "Sprijin 
pentru pregătirea documentației 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructură rutieră Drum 
Expres Bacau - Pascani" 
 

138.  Anexa 3/24/02, 
Capitolul 84.01-Transporturi,  
Subcapitol 03-Transport rutier, 
Paragraf 01-Drumuri și poduri 
 

Alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru realizarea etapelor I si II 
conform  HG 907/2016  ( nota 
conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   a obiectivului de 
investitii ce vizeaza construirea 
unui drum expres Galați - Brăila 
– Slobozia -  autostrada A2 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, 
la capitolul 50.01, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
200.000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

Investiția este necesară în 
scopul creșterii conectivității 
rutiere la nivelul teritoriului 
național/regional/zonal prin 
dezvoltarea unor infrastructuri 
majore de transport – drum 
expres Galați- Brăila – Slobozia 
– A2 . Optimizarea acestei 
conectări rutiere este esențială 
pentru un areal care se 
caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, 
un nucleu administrativ format 
din cel puțin 3 centre urbane 
mari, un  tranzit de frontieră 
complex.  
 
Motivatia respingerii comisiei 
  
Obiectiv cuprins in MPGT Drum 
expres "Braila - Slobozia - 
Calarasi" in perioada 2021-
2030. 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse fonduri în valoare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu-
USR 
 

de 1.952 mii lei pentru  
reactualizarea studiului de 
fezabilitate pentru investiția Pod 
suspendat  peste Dunăre 
Brăila/Galați., la titlul 55.01.12 - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat - cap. C.c - 
Alte cheltuieli de investitii. 
 
 
 
 

139.  Anexa nr.3 / 24 / 29 
Capitol 8401 
Grupa 56 
Articol 01 
Alineat 01 
Finanțarea națională 

Suplimentarea creditului 
bugetar alocat Obiectivului cod 
818 “Modernizare DN 29, 
Suceava - Botoșani km 
0+000-39+071, jud. Suceava 
si jud. Botoșani” cu suma de 
13.500 mii ron  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Lucian Daniel Stanciu-
Viziteu-USR 

Acest obiectiv este început din 
2012 și s-a plătit până acum 
87.590 mii ron. Investiția 
rămasă pentru finalizare este 
de 59.887 mii ron. Acest drum 
este de mare importanță 
regională, cu studiul de 
fezabilitate aprobat încă din 
2009.  
Sursa de finanţare:  
- Diminuarea cu 500 mii ron a 
creditelor bugetare aferente 
obiectivului de investiții 575 
prevăzut în Anexa nr.3 / 25/29, 
Obiectivul “CASA CORPULUI 
DIDACTIC SUCEAVA” , la 
sursa de finanțare 6501710101 
“Construcții” - aceasta investiție 
este aberantă, se finanțează o 
clădire în vârful unui deal fără 
acces la drumuri și utilități 
publice, complet inacesibilă. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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- Diminuarea cu 3000 mii ron 
a creditului bugetar al 
Academiei Oamenilor de 
Știință, Anexa nr 3/56, Capitolul 
5001 Grupa 59, Titlul XI Alte 
cheltuieli, Articolul 26 Sume 
acordate membrilor academiilor 
- Diminuarea cu suma de 
10.000 mii lei din  din  Anexa 
3/28,Ministerul Comunicațiilor și 
Societății Informaționale Cap. 
5001, grupa 72,  Titlul XIV 
Articolul 01, Alineat 01,  
Participare la capitalul social al 
societăților comerciale 
Motivatia respingerii comisiei 
Lucrarile pentru acest obiectiv 
au fost complet executate, 
valoarea acestora situandu-se 
sub valoarea indicatorilor 
tehnico-economici aprobati. 
În cadrul limitei de cheltuieli au 
fost cuprinse fonduri în valoare 
de 60 mii lei cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare 
 

140.  Anexa 3/24 Actualizare studiu de fezabiliate 
pentru “Varianta ocolitoarea a 
municipiului Bârlad”; Alocarea a 
850 mii RON; 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 

- transportul greu trece efectiv 
prin oraș pe două rute paralele 
cu șoseaua principală ce 
traversează orașul. Ambele 
drumuri, ca majoritatea din 
oraș sunt distruse de traficul 
greu din ce în ce mai intens 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 



 
 
Nr. 
crt. 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Botez Mihai-Cătălin-USR 

către Vama Albița ce trece și 
prin Bârlad. 
- sursa de finanțare poate fi 
fondul Ministerului dedicat 
studiilor de fezabilitate. 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 

141.  Anexa 3/24 Actualizare studiu de fezabiliate 
pentru “Varianta ocolitoarea a 
municipiului Huși”; Alocarea a 
850 mii RON; 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Botez Mihai-Cătălin-USR 

- traficul greu spre vama 
Albița trece prin oraș afectând 
infrastructura locală și calitatea 
vieții în oraș; 
- sursa de finanțare poate fi 
fondul Ministerului dedicat 
studiilor de fezabilitate. 
 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
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ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 
 
 

142.  Anexa 3/24 Efectuare studiu de fezabilitate 
pentru reabilitarea drumului 
Vaslui - Bacău, 2F, aproximativ 
85 km; 10.000 mii RON; 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Botez Mihai-Cătălin-USR 

- multe rute aeriene low cost 
aterizeaza pe aeroportul 
Bacău, iar drumul ce leagă 
orașul Vaslui de acest aeroport 
pune mari probleme de confort 
și siguranță; 
- sursa de finanțare poate fi 
fondul Ministerului dedicat 
studiilor de fezabilitate. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
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programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 
 

143.  Anexa 3/24 Efectuare studiu de fezabilitate 
pentru reabilitarea drumului 
Vaslui - Roman, 15D, 
aproximativ 85 km; 10.000 mii 
RON; 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Botez Mihai-Cătălin-USR 

- acest drum nu a fost 
niciodată reabilitat integral și 
împiedică practic dezvoltarea 
orașului Negrești pentru că 
este greu accesibil prin prisma 
calității drumului, dar și a 
siguranței rutiere; 
- sursa de finanțare poate fi 
fondul Ministerului dedicat 
studiilor de fezabilitate. 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
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ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 
 

144.  Anexa nr. 3/24/29  Alocarea a 400.000 mii lei 
pentru proiectul de “Reabilitare 
a liniei de c.f. Brasov - Simeria, 
componena a Coridorului IV 
paneuropean, pentru circulaţia 
trenurilor cu viteza maxima de 
160 km/h, sectiunea Brașov – 
Sighisoara, subsectiunile 1. 
Brașov-Apața si 3. Cața-
Sighisoara.” 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu 400.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru 
capitolul/titlul de 
cheltuieli/articol/alineat 
5001/51/01/55 “Intretinerea 
infrastructurii feroviare publice”. 
Sumele alocate pentru acest 
obiectiv au crescut cu 400.000 
mii lei comparativ cu anul 2015. 
In 2016 singurul impact al 

Cele două subsecțiuni se afla 
în procedura de licitatie, 
termenul limita de depunere a 
ofertelor find 1 februarie 2017, 
urmand ca deschiderea 
ofertelor sa se faca in data de 
27 februarie. Pentru aceste 
proiecte s-a obtinut Acordul de 
Finantare nr. INEA/ CEF/ 
TRAN/ M2014/ 1042049 care a 
intrat in efectivitate in data de 
24 noiembrie 2015, un grant de 
finanțare din partea Comisiei 
Europene în valoare 
677.739.059 Euro, care 
reprezinta un procent de 85% 
din valoarea de investiție a 
proiectului pentru perioada 
2014-2020, respectiv 
797.340.070 Euro.  
 
Prin vot, membrii celor două 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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cresterii alocarii pentru 
“Intretinerea infrastructurii 
feroviare publice” a fost 
cresterea profitului CFR SA la 
un record de 496,94 mil lei.  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga-USR  
 

Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 

145.  Anexa nr. 3/24/29  Alocarea a 22.079 mii lei pentru 
“Proiectul de autostrada 
Bucuresti - Brasov, tronson 
Comarnic - Brasov, lot 2 
Predeal –Cristian, km 162+300 
– km 168+600 si Drum de 
Legatura”.  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga-USR  

Acest lot de autostrada dintre 
Cristian si Rasnov, parte a 
autostrazii Comarnic-Brasov, a 
fost licitat inca din anul 2014, 
iar in data de 22.11.2016 a fost 
desemnata oferta castigatoare 
având pretul de 
118.019.710,80 lei fara TVA. 
Suma de 22.079 mii lei 
necesara reprezinta avansul 
necesar a fi platit 
constructorului la finalizarea 
procedurii de atribuire a 
proiectului. 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu 22.079 mii lei a creditelor 
bugetare aferente obiectivului 
983 prevazut in Anexa nr. 
3/24/29. Obiectivul 983 nu va 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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putea utiliza intr-un singur an 
intreaga suma de 378.104 mii 
lei ce i-au fost alocati in buget 
pentru anul 2017 sub forma 
creditelor bugetare si a 
creditelor de angajament. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

146.  Anexa nr. 3/24/29 Alocarea a 20.000 mii lei pentru 
proiectul “Revizuire Studiu de 
Fezabilitate pentru Autostrada 
Sibiu-Fagaras”.  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga-USR  

Documentatia in faza de Studiu 
de fezabilitate – Studiu de 
traseu pentru obiectivul 
“Autostrada Sibiu-Fagaras” a 
fost avizata in CTE – CNAIR 
SA in data de 02.11.2015. 
Acest obiectiv a fost suspendat 
pana in data de 17.01.2017 
deoarece nu i s-au alocat 
fonduri de la bugetul de stat.  
Sursa de finanțare: Diminuarea 
cu 10.000 mii lei a creditelor 
bugetare si cu 10.000 mii lei a 
creditelor de angajament 
aferente obiectivului 397 
prevazut in Anexa nr. 3/24/29. 
 
Motivatia respingerii comisiei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

 

147.  Anexa nr. 3/24 Completarea punctului 6. 
Politica în domeniul 
investiţiilor publice din anexa 
3/24 cu următorul sub-punct la 
Infrastructură rutieră: 
- Drumurile de legătură cu 
rețelele trans-europene 
(Autostrada A1 – Timișoara, 
Autostrada A3 “Transilvania” – 
DN 1 (Tureni), DN 5 – Vama 
Giurgiu/Podul Prieteniei) 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Cătălin Drulă-USR 
Sen. Nicu Fălcoi-USR 
 

Cele 3 proiecte de drumuri de 
legatură au un rol esențial 
pentru conectarea eficientă a 
unor poli de dezvoltare 
regională la rețeaua de 
autostrăzi a României, 
respectiv pentru o legătură 
modernă transfrontalieră și 
decongestionarea orașului 
Giurgiu de traficul de tranzit. 
Toate proiectele sunt într-un 
stadiu avansat de pregătire cu 
studii de fezabilitate realizate în 
anul 2016, care necesită doar 
aprobarea în Consiliile 
Tehnico-Economice și lansarea 
licitațiilor pentru construcție. 
Sursa de finanțare: nu are 
impact bugetar 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Obiectivele nu sunt cuprinse in 
MPGT, insa se va analiza 
posibilitatea de prioritizare a 
unui portofoliu de proiecte 
posibil a fi negociate pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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finantare in cadrul unui viitor 
acord de imprumut cu Banca 
Mondiala 

148.  Anexa nr. 3/24/29 Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare alocate 
capitolului bugetar 
“Transporturi” titlul de cheltuieli 
51 “TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE” 
articolul 01 Transferuri curente 
alineatul 28 “Întreținerea 
infrastructurii rutiere” cu 
valoarea de 100.000 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 100.000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

CNAIR are o  rețea de 
16000km de drumuri naționale 
și mai mult de 700km de 
autostrăzi în concesiune. Este 
imperioasă nevoie de fonduri 
suficiente astfel încât aceste 
drumuri să fie menținute la un 
standard de calitate acceptabil. 
În ultimii doi ani, sumele 
cheltuite spre întreținerea 
acestor categorii de drumuri au 
fost de 743.000 mii lei în 2015, 
respectiv 584.000 mii lei in 
2016.  
Alocarea propusă de 289.000 
mii lei pentru anul 2017 
reprezintă o înjumătățire față 
de 2016 și este  insuficientă 
pentru întreținerea rețelei de 
drumuri existente ceea ce ar 
conduce la un nivel de 
degradare al infrastructurii 
rutiere tot mai pronunțat.  
 
Motivatia respingerii comisiei 
Limitele de cheltuieli impuse de 
MFP nu permit majorarea 
sumei de 289.000 mii lei 
prevazuta pentru intretinerea 
infrastructurii ruitiere. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017.  
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149.  Anexa nr. 3/24/29 Se propune alocarea de credite 

bugetare pentru proiectul 
„Modernizare dn 67 b scoarța-
pitești km.0+000 - 188+200” cu 
valoarea de 50.000 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 50.000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
 

Mobilitatea argeșenilor din 
localitățile de pe axa Vedea – 
Poiana Lacului – Moșoaia – 
Smeura este esențială pentru 
contribuția importantă adusă 
economiei județului prin 
activități în zona metropolitană 
a Piteștiului. Contractul de 
execuție lucrări pentru proiectul 
de infrastructură rutieră 
„Modernizare dn 67 b scoarța-
pitești km.0+000 - 188+200” 
este semnat înca din anul 
2014. In 2017, la 3 ani de la 
semnarea contractului, încă nu 
a fost dat ordinul de începere 
al lucrărilor, din lipsa finantării. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
În cadrul limitei de cheltuieli nu 
au fost prevazute sume pentru 
acest obiectiv, intrucat se are 
in vedere rezilierea contractului 
de executie, deoarece 
antreprenorul refuza 
constituirea GBE.     

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 

150.  Anexa nr. 3/24/29 Se propune alocarea de credite 
bugetare pentru proiectul 
“Modernizare DN 73 C 
Campulung - Curtea de Arges” 
cu valoarea de 3.000 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Se 

Acest drum aflat momentan 
intr-o stare deplorabila are 
nevoie de lucrari ample de 
consolidare in cateva zone de 
alunecari de teren.  
Alocarea acestei sume in 2017 
ar permite contractarea si 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
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diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 3,000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
 

demararea unui studiu de 
fezabilitate. 
Obiectivul nu este cuprins in 
HG 666/ 2016, in perioada 
2014-2020, neexistand sursa 
de finantare identificata pentru 
acest obiectiv. 
 
In functie de nivelul de 
viabilitate al infrastructurii, 
CNAIR va analiza posibilitatea 
realizarii unor lucrari de 
intretinere periodica. 
 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
 

151.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 
 
Anexa 3/24/02, 
Capitolul 84.01-Transporturi,  
Subcapitol 03-Transport rutier, 
Paragraf 01-Drumuri și poduri 

Finanțarea studiului de 
prefezabilitate, fezabilitate și a 
unui PUZ pentru inelul sudic al 
Clujului, cu o finanțare de 
10.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 10.000 mii lei. 

Inelul sudic are o importanță 
atât locală, cât și periurbană și 
are un impact regional. Inelul 
contribuie semnificativ la 
decongestionarea traficului în 
Cluj. 
 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Destinaţie:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
(Anexa 3/24), Capitolul 84.01-
Transporturi,  Subcapitol 03-
Transport rutier, Paragraf 01-
Drumuri și poduri 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Adrian-Octavian 
Dohotaru-USR 
Senator Mihai Goțiu-USR 
Deputat Emanuel Ungureanu-
USR 
 

152.  Anexa nr. 3/24/29 Finanțarea actualizării studiului 
de fezabilitate și a proiectului 
tehnic pentru un pasaj la 
intersecția dintre Centura 
București și DN1A cu 60 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 

În această intersecție, se 
produc zilnic cozi kilometrice de 
mașini la intrarea (seara) / 
ieșirea (dimineața) din 
localitatea Mogoșoaia. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 60 mii lei. 
 
Destinaţie:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
(Anexa 3/24), Capitolul 84.01-
Transporturi,  Subcapitol 03-
Transport rutier, Paragraf 01-
Drumuri și poduri 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Cornel Zainea-USR 
 

nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

153.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 
 
Anexa 3/24/02, 
Capitolul 84.01-Transporturi,  
Subcapitol 03-Transport rutier, 
Paragraf 01-Drumuri și poduri 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru realizarea etapelor I si II 
conform  HG 907/2016  ( nota 
conceptuală,  tema de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   ale  obiectivelor de 
investiţii ce vizează construirea 
centurilor ocolitoare a oraşelor 
Aleşd, Marghita si Beiuş. 

Investitie necesară creerii unor 
artere de tranzit ocolitoare 
localitatilor Alesd, Marghita si 
Beiuş. În prezent tot traficul 
rutier este susţinut de 
infrastructura internă a celor 3 
localitâţi. Intensitatea acestuia 
generată de numărul mare de 
atovehicole ce utilizează E60, 
E79 si 19B în direcţia Oradea şi 
spre graniţa cu Ungaria 
influentează negativ atât ritmul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 300 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Deputat Silviu Dehelean-USR 

civic şi confortul urban. 
Degrevarea urbană de traficul 
greu şi de numărul mare de 
elemente auto ce tranzitează 
localitatea este strict necesară 
şi argumentată nu numai de 
elementul politici publice ci şi 
de contextul socio uman de 
dezvoltare a zonelor. 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 

154.  Legea bugetului de stat pe anul 
2017 
Anexa nr. 3 / 24 / 02,  Capitolul 
84.01: Transporturi, Grupa 40: 
TITLUL IV SUBVENTII,   Articol 
04: Subventii pentru sustinerea 
transportului feroviar public de 
calatori 
 

Finanțarea cu 10.000 mii lei a 
amenajării Parcului Feroviarilor 
și transferul parcului de la 
Ministerul Transporturilor la 
Primăria Cluj-Napoca 
 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Adrian-Octavian Dohotaru 

Parcul Feroviarilor este al 
doilea parc al orașului, dar este 
abandonat de aproape două 
decenii ca urmare a lipsei 
fondurilor și a interesului 
SNCFR pentru întreținere. Prin 
preluarea de către Primărie, 
extinderea pe malul Someșului 
până în Parcul Oașului, dar și 
printr-o finanțare de 10.000 mii 
lei, parcul poate fi redat unei 
comunități clujene care duce 
lipsă de spații verzi în contextul  
existenței unui singur parc cu o 
suprafață mai mare în zona 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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centrală, dar care datează din 
secolul XIX și nu mai face față 
creșterii orașului din ultimul 
secol. 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 10.000 mii lei. 
Destinaţie: Se suplimentează 
cu suma de 10.000 mii lei  
Capitolul 84.01: Transporturi, 
Grupa 40: TITLUL IV 
SUBVENTII,   Articol 04: 
Subventii pentru sustinerea 
transportului feroviar public de 
calatori 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 

155.   
Ministerul Transporturilor – 
anexa nr. 3/24, 
capitol 84 Transporturi, 

Alocarea sumei de 4.071,00 
milioane euro  necesare  
pentru studiile de fezabilitate 
construirea autostrăzii Est- 

Autostrada Târgu Mureş-Iaşi-
Ungheni ar însemna o 
îmbunătăţire exponenţială de 
50-60% a reţelei de transporturi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
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titlu 70-71  
 

Vest care să asigure legătura 
între Moldova şi Transilvania : 
autostrada Ungheni-Iaşi–Tărgu 
Neamţ- Târgu Mureş după cum 
urmează: 

a) tronsonul  Tâgu Neamţ- 
Iaşi- Ungheni: 1.129,00 
milioane euro 

b) tronsonul Târgu-Mureş- 
Târgu Neamţ:2.942 milioane 
euro 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Dep. Tudor Ciuhodaru-PSD 

a României. 
Autostrada este inclusă în  
reţeaua trans-europeană 
centrală de transport TEN-T 
Core, respectiv traseul 
Timişoara-Sebeş-Turda-Târgu-
Mureş-Iaşi-Ungheni şi este 
finanţabilă cu fonduri europene, 
având un traseu de importanţă 
europeană, prin traversarea 
munţilor Carpaţi, conectarea 
României şi Ungariei cu 
Republica Moldova şi Ucraina 
şi scurtarea rutei europene Est-
Vest, la nivel de autostradă, cu 
peste 300 kilometri. 

Beneficiile construirii acestei 
autostrăzi, care ar lega 
regiunea de est a Uniunii 
Europene de regiunea de vest, 
cu tranzitul prin România, ar 
implica o creştere a turismului, 
a locurilor de muncă şi a 
exporturilor, contribuind la 
dezvoltarea economică 
necesară a regiunii.  
Sursa de finanţare:  
bugetul Ministerului  
fonduri europene  
Programul Operaţional 
Regional Infrastructură Mare 
 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 

deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
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Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 
 
 
 

156.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24/29 
 

Se alocă suma de 556 mii lei 
pentru construire ”Varianta de 
Ocolire a municipiului Iaşi - 
Etapa I - Varianta Sud” și 
”Varianta de Ocolire a 
municipiului Iaşi - Etapa a II-a - 
Varianta Nord”.  
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  
Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 
Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 
Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei 

Motivația: Necesitatea acestor 
lucrări este motivată de 
problemele pe care le creează 
prezenţa traficului greu şi foarte 
greu în zonele intens populate 
ale municipiului Iaşi, de 
poluarea generată de acesta, 
precum şi de necesitatea 
asigurării accesului către 
Aeroportul Internaţional Iaşi, în 
scopul deservirii prin mijloace auto 
de mare capacitate a zonei cargo. 
Trebuie mentionat faptul ca 
drumurile sunt de o calitate net 
inferioara pentru o tara membra a 
UE, pentru secolul XXI, 
majoritatea fiind drumuri de 
pamant. Este foarte important 
pentru cetatenii Iasului ca lucrarile 
sa continue in acest an. Valoarea 
totală a obiectivului "Varianta de 
Ocolire a municipiului Iaşi - Etapa 
I - Varianta Sud”  este de 421, 87 
milioane lei, iar cea a obiectivului 
"Varianta de Ocolire a 
municipiului Iaşi - Etapa a II-a - 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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Varianta Nord" este de 135,00 
milioane lei (30 milioane euro, la 
un curs valutar de 4,5 lei/euro). 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
Motivatia respingerii comisiei 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 

157.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24/29 
 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru construirea infrastructurii 
rutiere la Autostrada Ungheni - 
Iaşi - Târgu Neamţ - Târgu 
Mureş. 
 
Autori: 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 
Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 

Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - 
Ungheni, a treia pe lista 
ministerului în Master Planul 
General de Transport, a fost 
inclusă în bugetul României 
încă din anul 2015, iar 
autorităţile estimau că lucrările 
vor începe cel târziu în 2016. 
Este necesară suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii 
lei pentru începerea lucrărilor la 
această autostradă chiar din 
acest an, un sfert din populatia 
Romaniei, aproximativ 4 
milioane de cetateni depinzand 
practic de acest obiectiv. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 
Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei 
 

 
Motivatia respingerii comisiei 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă. 

158.  Anexa 3/24 Alocarea a 20.000 mii lei pentru 
Varianta de ocolire a Municipiului 
Iași – Etapa a II-a – Varianta Nord 
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 
663/27.06.2007, au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiție „Varianta 
de ocolire a Municipiului Iași – 
Etapa a II-a – Varianta Nord”. 
Acest tronson de drum are o 
lungime de 30 km și necesită 
alocarea a 30 milioane de euro. La 
data elaborării Studiului de 
Fezabilitate, unul dintre criteriile 
avute în vedere în stabilirea 
traseului l-a constituit asigurarea 
accesului către Aeroportul 
Internațional Iași, în scopul 
deservirii prin mijloace auto de 
mare capacitate a zonei cargo. În 
contextul actual, ținând seama de 
amplasamentul stabilit pentru 
Spitalul Regional de Urgență Iași, 
realizarea acestui obiectiv de 
investiții reprezintă o prioritate 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
propusă nu este clară, ceea ce 
contravine art.17 alin.(21) din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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pentru 2017. 
 
Sursa de finanțare: Actiuni 
generale ale Ministerului 
Transporturilor 

159.  Anexa 3/24 Alocarea sumei de 3.000 mii lei în 
anul 2017 pentru 
reabilitare/modernizare Autogara 
Baia Mare, jud. Maramureș. 
  
Dep. Duruș Vlad Emanuel, USR 

Cea mai importantă autogară din 
județul Maramureș se prezintă 
deplorabil, aproape într-o stare de 
paragină, găsindu-se în cea mai 
proastă stare de când a fost 
construită, fiind aproape 
inutilizabilă. Condițiile oferite 
călătorilor sunt atât de proaste, 
încât incinta acesteia nu este 
aproape deloc utilizată de către 
aceștia, preferând să stea în afara 
acesteia, considerând că este 
preferabil un frig pătrunzător decât 
„confortul” oferit de gară. Mai 
mult, principala utilitate a gării în 
momentul de față este adăpost 
pentru oamenii străzii. 
Sursa de finanțare: Sursa de 
finanţare: Bugetul Ministetului 
Transporturilor (Anexa 3/24), 
Capitolul 8401, Titlul X, Cod 
obiectiv – 983 (Reabilitarea DN 6 
Alexandria – Craiova) 

 
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 

 

160.  Anexa 3/24 Se propune alocarea sumei de 
25000 mii lei pentru finanțarea 

DJ 186 se află într-o stare precară, 
lipsa investițiilor în reabilitarea sa 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
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lucrărilor de modernizare integrală 
a drumului județean DJ 186 Vadu 
Izei – Oncești – Nănești – Bârsana 
- Săcel. 
  
Dep. Vlad Emanuel Duruș, USR 

constituind un factor de risc și un 
atentat la siguranța cetățenilor în 
trafic. În ultimii ani acest obiectiv 
de infrastructură rutieră nu a 
beneficiat de alocări bugetare. La 
nivel statistic acest drum (alături 
de DN 1C) reprezintă cea mai 
periculoasa şosea din județul 
Maramureș, numărul accidentelor 
cu victime fiind unul alarmant, 
deoarece toate localitățile 
traversate de către DJ 186 se 
învecinează în zona de intravilan. 
Mai mult, este unul dintre cele 
două drumuri ce deserves regiunea 
istorică „Maramureșul Voievodal”, 
regiune puternic defavorizată 
economic, dar cu un enorm 
potențial din punct de vedere 
turistic. Lipsa unei infrastructuri 
minimale menține această zonă 
într-un avansat grad de înapoiere 
economic-social. 
Sursa de finanțare: Sursa de 
finanţare: Bugetul Ministetului 
Transporturilor (Anexa 3/24), 
Capitolul 8401, Titlul X, Cod 
obiectiv – 983 (Reabilitarea DN 6 
Alexandria – Craiova) 

Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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161.  Anexa 3/24 Se propune alocarea sumei de ??? 
lei pentru finanțarea lucrărilor de 
construcție a unui pod peste râul 
Tisa, care să lege municipiul 
Sighetu Marmației, jud. 
Maramureș cu localitatea 
Solotvino (Slatina) din Ucraina. 
  
Dep. Vlad Emanuel Duruș, USR 

Acest pod peste Tisa va conecta 
partea de nord a României cu 
Ucraina, respectiv județul 
Maramureș cu Maramureșul de 
nord, aflat în componența Ucrainei. 
Construcția acestui pod este 
imperativă pentru considerente 
economice și social-culturale. Va 
scoate puțin din izolare partea de 
nord a județului Maramureș, zonă 
izolată economic, fiind cu totul 
uitată din punct de vedere al 
investițiilor străine sau de stat și va 
dinamiza puțin economia acestei 
zone. Din punct de vedere social și 
cultural, acest pod va fi o punte 
între cele două părți ale comitatului 
(voievodatului) medieval 
Maramureș, de aproape 100 de ani 
existând o barieră nedreaptă între 
românii maramureșeni. Chiar și în 
ziua de azi există dincolo de 
graniță numeroase localități având 
majoritate românească. Acest pod 
este o datorie morală înainte de a fi 
una economică și ar reprezenta o 
punte atât spirituală, cât și fizică 
între cele două regiuni. 
Sursa de finanțare: Sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
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finanţare: Bugetul Ministetului 
Transporturilor (Anexa 3/24), 
Capitolul 8401, Titlul X, Cod 
obiectiv – 983 (Reabilitarea DN 6 
Alexandria – Craiova) 

162.  Anexa nr. 3/24/29 Finanțarea studiului de 
prefezabilitate, fezabilitate și a 
unui PUZ pentru un pasaj la 
intersecția dintre Centura București 
și DN1A, cu o finanțare de 500 mii 
lei. 
 
Dep: Cornel Zainea, USR 
 

În această intersecție, se produc 
zilnic cozi kilometrice de mașini la 
intrarea (seara) / ieșirea 
(dimineața) din localitatea 
Mogoșoaia. 
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”Programul Național 
de Dezvoltare Locală” cu suma de 
50.000 mii lei. 
 
Destinaţie:  Bugetul Ministerului 
Transporturilor (Anexa 3/24), 
Capitolul 84.01-Transporturi,  
Subcapitol 03-Transport rutier, 
Paragraf 01-Drumuri și poduri 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 

 



ANEXA NR.2 
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asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/25 Ministerul Educației Naționale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001/Grupa  20/Art. 13 
Pregătire profesională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la  Anexa 
3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale / Capitol 
5001/Paragraf 20/Art. 13 
Pregătire profesională cu suma 
60.000 mii de lei 
pentru ”masteratul didactic”.  
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Masteratul Didactic 
este o realitate doar pe hârtie. 
Ministerul Educaţiei şi-a luat 
angajamentul să-l pună în 
practică. În acest sens trebuie 
alocate şi fondurile necesare 
demarării acestuia în toamna 
anului 2017. Investiţia strategică 
în resursa umană presupune 
pregătirea unor cadre didactice 
profesioniste pentru disciplinele 
prevăzute în programul-cadru 
de învăţământ. Conform LEN 
1/2011, beneficiarii masteratului 
didactic vor primi o bursă 
echivalentă unui salariu de 
debutant. În fiecare an, avem 
nevoie, în medie, de 4000 de 
profesori. Calitatea 
învăţământului românesc 
depinde nu doar de nivelul de 
finanţare, ci şi de gradul de 
pregătire a fiecărui dascăl. 
Masteratul didactic este unicul 
program capabil să încurajeze 
tinerii studenţi să îmbrăţişeze 
profesia de dascăl şi să aducă în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
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crt. 
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faţa elevilor cadre didactice 
tinere, bine pregătite.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 60.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale  

principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

2.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3/25/02 Capitol 6501, 
subcapitol 04, paragraf 3, 
Titlul ”Învăţământul profesional” 

Se propune triplarea numărului 
de burse pentru învăţământul 
profesional. Solicităm ca din 
anul școlar 2017-2018 statul să 
prevadă minim 100.000 de 
locuri bugetare pentru 
învăţământul profesional. Astfel, 
solicităm suplimentarea 
bugetului Ministerului Educației 
Naționale de la 157.500 mii lei la 
320.000 mii lei. 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Abandonul școlar, 
șomajul în rândul tinerilor, 
sărăcia acută și decalajul dintre 
tinerii români și cei europeni au 
crescut în ultimii ani și amenință 
viitorul noii generații. Dacă ne 
dorim mai puţini şomeri, mai 
puţini analfabeţi şi reducerea 
abandonului şcolar, avem 
nevoie de reclădirea 
învățământului profesional. 
Învăţământul profesional a fost 
distrus aproape din temelii, iar 
repornirea sa este anevoioasă. 
Prin susţinerea acestui tip de 
învăţământ ministerul poate 
rezolva două probleme 
apăsătoare pentru sistemul de 
învăţământ: abandonul şcolar şi 
formarea profesională a tinerilor. 
În ultimii doi ani abandonul 
şcolar a crescut cu 1%, 
ajungând la 19,5% în condiţiile 
în care România şi-a asumat, 
prin strategia Europa 2020, 
scăderea acestui procent la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
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11,4%.  Pierderile după clasa a 
opta sunt enorme – unul din 
zece absolvenţi de gimnaziu nu 
se mai regăsește în sistemul de 
învăţământ. În acelaşi timp, 
absolvenții de liceu şi şcoli 
profesionale câștigă cu 25% - 
31% mai mult decât cei care au 
terminat doar ciclul primar și 
gimnazial. Prin urmare, este 
nevoie de suplimentarea 
bugetului pentru „învăţământul 
profesional” pentru: 1. 
Perfecţionarea maiştrilor şi 
profesorilor de specialitate care 
predau în şcolile profesionale; 2. 
Adaptarea manualelor pentru 
învăţământul profesional, a 
curriculei şcolare la realităţile 
producţiei; 3. Investiţii în 
laboratoare şi cămine; 
4. Creşterea numărului de 
burse.  În 1995, România avea 
peste 300.000 de elevi înscrişi în 
învăţământul profesional. Acum, 
avem de 4 ori mai puţini tineri 
care optează de acest tip de 
învăţământ (83.000). Prin 
susţinerea învăţământului 
profesional vom da o şansă în 
plus  tinerilor care erau forţaţi fie 
să meargă la un liceu, ca mai 
apoi să pice examenul de bac, 
fie să nu mai urmeze şcoala 
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după clasa a VIII-a şi să intre în 
rândul asistaţilor social.   
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 320.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale  

3.  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Capitolul 
5001 Cheltuieli Buget de Stat 
Grupa 71 Titlul XIII Active 
nefinanciare 

Se suplimentează cu 40000 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat PNL  Mara Mareș 
 

Motivare: Suma propusă pentru 
alocarea suplimentară menține 
nivelul fondurilor pentru 
construcții și dotări ale unităților 
de învățământ astfel încât elevii 
să beneficieze de spații 
corespunzătoare desfășurării 
procesului educațional. În 
mediul rural mai ales, dar chiar 
și în marele orașe, multe unități 
de învățământ pun în pericol 
siguranța elevilor și/sau nu 
dispun de dotările necesare. 
Sursa de finanţare: Diminuare 
cu suma de 40000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
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4.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 71, articol 03, 
Titlul ”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la  Anexa 
3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale/ Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 71, articol 03 cu 
suma de 25.000 de mii lei pentru 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Investiţiile în 
repararea şi reabilitarea şcolilor 
au fost stopate de mai bine de 
patru ani. În continuare, la 
fiecare început de an școlar, 
constatăm că există peste 1.200 
de şcoli şi grădiniţe fără 
autorizaţie de funcţionare, 800 
de unităţi de învăţământ în 
renovare şi reabilitare. 
Cifra de 100.000 de elevi pentru 
care şcoala este una fără 
autorizaţie de funcţionare este 
una cât se poate de reală. 
Autorizaţiile de la ISU trebuie 
obținute în următoarele luni, în 
consecință toate clădirile cu 
probleme vor necesita reparații, 
modificări sau expertize în plus. 
Banii sunt necesari şi pentru 
racordarea şcolilor din mediul 
rural la apă curentă şi 
canalizare, precum şi pentru 
dotarea tuturor unităţilor de 
învăţământ din România cu 
sisteme de avertizare în caz de 
incendiu. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 25.000 
mii de lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
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5.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitolul 
6501, Subcapitol 04, 
Titlul ”Învăţământ secundar” 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Capitolul 6501, 
Subcapitol 04, Titlul ”Învăţământ 
secundar” cu suma de 250.000 
mii lei în vederea generalizării 
programului Şcoală după 
Şcoală. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Una din trei familii 
întâmpină dificultăţi în ceea ce 
priveşte supravegherea copilului 
după orele de şcoală. Toţi aceşti 
copii au nevoie de un program 
de tipul ”After-school”. În jur de 
700.000 de copii din România 
nu frecventează şcoala în mod 
regulat, iar 51% din copiii şi 
adolescenții din ţara noastră 
sunt afectaţi direct de riscul 
sărăciei şi a excluziunii sociale, 
de aproape două ori mai mare 
decât media UE. România are 
nevoie de susţinerea unui 
program de tipul after-school 
pentru a veni în sprijinul a 
câtorva sute de mii de familii 
care nu au în grija cui să-și lase 
copii după finalizarea orelor şi în 
ajutorul a mii de părinţi care sunt 
încurajaţi să se întoarcă în 
câmpul muncii. Programul ar 
veni şi în sprijinul profesorilor 
care-şi pot suplimenta veniturile. 
Din acest motiv propunem 
generalizarea 
programului ”Şcoală după 
şcoală”.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 250.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
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Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale  

6.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitol 
6510, Subcapitol 11, Paragraf 
03, Titlul: ”Internate și cantine 
pentru elevi” 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Capitol 6510, 
Subcapitol 11, Paragraf 03, 
Titlul: ”Internate și cantine 
pentru elevi” cu suma de 35.000 
mii lei pentru respectarea 
angajamentelor prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă nr. 
81/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 privind 
asigurarea gratuităţii în 
internatele şcolare pentru  elevii 
din mediul rural care urmează 
învățământul dual în altă 
localitate decât cea de domiciliu. 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Conform OUG 
81/2016 elevii din mediul rural 
care urmează învățământul dual 
în altă localitate decât cea de 
domiciliu beneficiază de 
gratuitate în internatele școlare. 
Acest amendament vine în 
sprijinul încurajării tinerilor de a 
urma o formă de învățământ 
profesional și de a descuraja 
abandonul școlar în rândul 
tinerilor din mediul rural. 
Guvernul trebuie să prevadă 
bani și pentru acest articol din 
lege. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 35.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare  nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

7.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001, Grupa/Titlul 10, Alineat 
15, Titlul ”Alocaţii pentru 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la  Anexa 
3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale / Capitol 5001, 
Grupa/Titlul 10, Alineat 15, 

Motivare: Decontarea navetei 
cadrelor didactice trebuie făcută 
din bugetul ministerului şi nu din 
bugetele sărace ale primăriilor. 
Propunem alocarea acestor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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transportul la şi de la locul de 
muncă” 

Titlul ”Alocaţii pentru transportul 
la şi de la locul de muncă” cu 
suma de 30.000 mii lei în 
vederea decontării navetei 
cadrelor didactice. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bani în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale. Astfel, 
putem rezolva problema celor 
peste 65.000 de profesori care 
au mari probleme la decontarea 
transportului. Cadrele didactice 
nu vor fi nevoite, aşadar, să 
plătească din propriul buzunar 
costul abonamentelor lunare 
sau să renunţe la catedră. 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 35.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale 

contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

8.  Anexa nr 3/25/29 Ministerul 
Educației Naționale 
Cod obiectiv 551 - Fișa 
obiectivului/proiectului/ 
categoriei de investiții 
Clădire nouă pentru Palatul 
Copiilor Arad și Inspectoratul 
școlar județean Arad 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 400 mii lei pentru 
clădire nouă pentru Palatul 
Copiilor Arad și Inspectoratul 
școlar județean Arad. 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  

Motivare: Noul sediu pentru 
Palatul Copiilor Arad trebuia 
inaugurat în 2013, dar 
finanțarea construirii obiectivului 
a fost amânată de fiecare data. 
Investiția a fost începută de 
Ministerul Educaţiei Naţionale în 
2011 și mai cuprinde un nou 
sediu și pentru Inspectoratul 
Şcolar Judeţean (ISJ). În timp ce 
lucrările la imobilul destinat 
activităților copiilor au rămas în 
fază de fundaţie, noul sediu al 
ISJ a fost ridicat și finisat, având 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Arad 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea 
PNL Arad 
Cristina Ioan - Senator PNL - 
Arad 
 
 
 
 
 

1.780 de metri pătrați destinați 
birourilor.  Dacă pentru ISJ 
există totuși o speranță ca noul 
sediu să devină funcțional, 
pentru Palatul Copiilor nu există 
termen de finalizare. Astfel 
solicităm fondurile necesare 
derularii proiectelor. Clădirea 
destinată activităților copiilor va 
avea o suprafaţă utilă de 4.681 
de metri pătraţi. Mii de copii care 
frecventează în fiecare an 
cursurile vor beneficia de 
condiții mai bune, pentru că 
acum stau înghesuiți în spațiile 
insuficiente din imobilul aflat pe 
Bulevardul Revoluției, clădire 
care a fost retrocedată în anul 
2004. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 35.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale 

completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

9.  Anexa nr 3/25/29 
Ministerul Educației Naționale 
Cod obiectiv 565 
Fișa obiectivului/proiectului/ 
categoriei de investiții 
Modernizare și extindere Baza  
sportivă a Clubului Școlar Gloria 
Arad 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
modernizarea și extinderea 
bazei sportive a Clubului Școlar 
Gloria Arad 
 
 
Autori: 

Motivare: La obiectivul de 
investiţii „Extindere şi 
modernizare baza sportivă a 
Clubului Sportiv Şcolar „Gloria” 
Arad” lucrările de execuţie au 
început în luna decembrie 2000 
şi datorită faptului că finanţările 
anuale nu au acoperit 
posibilitatea finalizării. Lucrările 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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 Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Arad 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea 
PNL Arad 
Cristina Ioan - Senator PNL - 
Arad 
 

de structură de rezistenţă, 
închideri exterioare, 
compartimentări interioare, 
finisaje exterioare, reţele 
exterioare şi tâmplărie interioară 
şi exterioară sunt realizate în 
proporţie de 99%. Restul de 
executat se referă la lucrări de 
finisaje interioare, instalaţii 
electrice, termice şi sanitare 
executate în proporţie de 75%. 
Obiectivul de investiţii sus 
menţionat cuprinde 100 locuri 
spaţii de cazare, 200 locuri spaţii 
servit masa, teren de handbal, 2 
terenuri de tenis de câmp şi 
spaţii pentru tenis de masă. În 
aceeaşi locaţie funcţionează în 
condiţii optime o sală de judo şi 
o sală de haltere. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 35.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanțelor 
Publice - Acțiuni Generale 

- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

10.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr.3/25 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educației Naționale 
cu 4.500 mii lei pentru proiecte 
derulate de Institutului Limbii 
Române în scopul promovării 
învățării limbii române pentru 
comunitățile de români de 
pretutindeni. 

Motivare: Păstrarea și 
promovarea identității lingvistice 
și culturale a comunităților 
românești de pretutindeni. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4.500 
mii lei a sumelor prevăzute   la 
Anexa nr. 3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor art.17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
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Autor: Senator PNL Viorel 
Badea 

Generale /Capitolul 5401/Grupa 
55/ Titlul VII Alte Transferuri 

se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 
 

11.  Bugetul Ministerului Educației 
Naționale, 5001/51/01/02, 
Finanțarea de bază a 
învățământului superior, 
Propuneri 2017 - 2.705.619 mii  
lei 

Se propune alocarea sumei de  
4.183.386,24726 mii lei pentru 
Finanțarea de bază a 
învățământului superior 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Finanțarea de bază 
reprezintă principala sursă de 
finanțare a învățământului 
superior românesc. În prezent, 
subfinanțarea învățământului 
superior reprezintă una dinte 
cele mai cronice probleme ale 
acestui sistem. Dat fiind faptul 
că sunt alocați mult prea puțini 
bani, calitatea învățământului 
superior românesc este 
afectată. De asemenea, 
precaritatea serviciilor 
studențești poate fi pusă tot pe 
seama subfinanțării acestora. În 
plus, sistemul universitar 
românesc reușește cu greu să 
facă tranziția către un 
învățământ centrat pe student, 
din cauza faptului că 
infrastructura academică, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
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materialele didactice, metodele 
de predare și pregătirea 
cadrelor didactice nu sunt în 
concordanță cu nevoile și 
așteptările studenților, iar pentru 
a recupera acest decalaj e 
nevoie de resurse financiare 
suplimentare. Subfinanțarea 
atrage, totodată, probleme în 
ceea ce presupune echitatea în 
mediul universitar, populația 
universitară fiind departe de a 
reflecta populația de tineri a 
României, existând multe 
grupuri încă subreprezentate în 
învățământul superior. Suma 
propusă în proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2017 
pentru finanțarea de bază este 
de 2.705.619.000 lei, în scădere 
cu 0,3% față de suma alocată în 
2016, cu mențiunea că aceasta 
a cuprins și suma de 
1.015.000.000 lei pentru a 
acoperi prevederile Hotărârii de 
Guvern nr. 582/2016, respectiv 
Legii nr. 85/2016. Finanțarea de 
bază per student echivalent în 
anul 2016 a fost de 2343 lei, în 
timp ce pentru anul 2017, 
aceasta este prognozată a fi 
2705 lei. Creșterea este de 
15,45%, fiind aproape identică 
cu creșterile salariale adoptate 

principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
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în ianuarie 2017 în sistemul de 
învățământ superior, ca și în cel 
preuniversitar. Un calcul just și 
echitabil al alocării pentru 
finanțarea de bază ar trebui să 
pornească de la  indexarea 
sumei din 2008, cu 208,9%, 
pornind de la evoluția inflației 
(37%), creșterea economică 
(2,34%) sau creșterile salariale 
(49%) din această perioadă. În 
2008, suma alocată a fost de 
3122 lei. Prin urmare, suma care 
ar trebui să fie alocată în anul 
2017 este de 6522,06 
lei/student echivalent.  
Partidul Social Democrat (PSD) 
și-a asumat într-un răspuns 
formulat la propunerile Alianței 
Naționale a Organizațiilor 
Studențești din România 
(ANOSR), publicat în 8 
decembrie 2016 și făcute în 
cadrul campaniei Viitorul implică 
Studenții, faptul că „Finanțarea 
de bază în anii 2017-2017 
ajunge până la suma de 6522 
lei/student echivalent”. Alianța 
Democraților și Liberalilor 
(ALDE) și-a asumat într-un 
document similar, semnat în 
data de 7 decembrie 2016, 
„creșterea finanțării de bază în 
anul 2017 la suma de 3700 



 
 

Nr. 
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lei/student echivalent”, „Ținta 
asumată pentru anul 2020 fiind 
de 6000 lei/student echivalent”. 
Având în vedere faptul că în 
proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2017, creșterea indicată 
la acest capitol bugetar, față de 
suma alocată în anul 2016, este 
în scădere cu 0,3% și pentru că 
nu au fost alocați bani în 
vederea acordării drepturilor 
salariale cuvenite personalului 
didactic și didactic auxiliar 
izvorâte din Legea nr. 85/2016, 
cele două partide care exercită 
actul de guvernare au alocat 
fonduri insuficiente pentru acest 
capitol, în comparație cu 
promisiunile realizate în 
campania electorală, respectiv 
foarte de departe de nevoile 
reale ale finanțării de bază a 
instituțiilor de învățământ 
superior din România. 
Sursa de finanțare: Diminuarea  
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanțelor 
Publice - Acțiuni Generale. 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene (5001/50:  
Alte servicii în domeniile 
locuințelor, serviciilor si 
dezvoltării comunale): 
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499.484.129,27 lei (rămân – 
1.796.000.000 lei), respectiv 
(5001/51/02/38: Programul 
Național de Dezvoltare Locală): 
1.000.000.000 lei (rămân 
1.170.000.000 lei) 

12.  Bugetul Ministerului Educației 
Naționale, 5001/51/01/63, 
Transferuri de la bugetul de stat 
către instituții de învăţământ 
superior de stat pentru 
subvenționarea unor cheltuieli 
ale căminelor și cantinelor 
studențești: Propuneri 2017 - 
144.237 mii lei 

Se propune alocarea sumei de  
645.752,87073 mii lei pentru 
Transferuri de la bugetul de stat 
către instituții de învăţământ 
superior de stat pentru 
subvenționarea unor cheltuieli 
ale căminelor și cantinelor 
studențești 
 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Serviciile de cazare și 
masă pentru studenți reprezintă 
mecanisme de suport 
fundamentale oferite de 
instituțiile de învățământ 
superior din România. În 
majoritatea cazurilor, aceste 
servicii sunt oferite de 
universități în regim propriu, 
constituind cea mai accesibilă 
variantă pentru studenți. 
Subvenția pentru cămine-
cantine reflectă situația extrem 
de dificilă a studenților din 
România atunci când vine vorba 
despre serviciile studențești pe 
care universitățile le oferă. Din 
2005, numărul locurilor de 
cazare a scăzut constant, de la 
116.021 (2005) la 104.081 
(2014). Dacă ne raportăm la 
numărul total de studenți din 
anul 2014, locurile disponibile 
ajung doar pentru 22,54% dintre 
aceștia, fiind, evident, mai 
puține locuri de cazare decât 
cererea reală, existând reale 
dificultăți pentru anumiți 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 16 
 

potențiali studenți cu probleme 
financiare să urmeze cursurile 
unei universități din această 
cauză. Subvenția pentru cămine 
și cantine a scăzut semnificativ 
în perioada 2008-2013, când în 
urma unor proteste studențești 
importante, aceasta a fost 
majorată cu 10%.  În ciuda unor 
creșteri ale fondului total alocat 
cu această destinație, în anul 
2016, subvenția acordată pentru 
fiecare student reprezintă doar 
46,7% din valoarea acordată în 
anul 2008 (când am avut cel mai 
mare buget în acest domeniu, 
înainte de criza economică). Dat 
fiind faptul că în această 
perioadă, România a înregistrat 
creșteri salariale semnificative, 
în ciuda unei perioade de tăieri 
salariale asupra cărora s-a 
revenit (49%), respectiv a 
înregistrat o creștere economică 
importantă în ultimii ani (2,34%), 
considerăm că nivelul acestei 
din anul 2008 al acestei 
subvenții ar trebui indexat cu cei 
doi indicatori menționați 
anterior, alături de un factor care 
să ilustreze creșterea inflației 
(37%), pentru a se atinge o 
sumă rezonabilă. În acest sens, 
dacă în 2008, subvenția pentru 
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cămine și cantine a fost, în 
medie, de 2970 lei, aceasta ar 
trebui să atingă 6204,33 lei în 
anul 2017. De asemenea, având 
în vedere capacitatea de cazare 
din anul 2014, de doar 104.081 
studenți, o sumă aproximativă 
care ar urma să fie alocată 
pentru plata acestei subvenții 
este de 645.752.870,73 lei, față 
de 144.370.755,1 lei, cât este 
totalul prognozat pentru 2016, în 
creștere cu 501.382.115,63 lei 
(347,28%). Partidul Social 
Democrat (PSD) și-a asumat 
într-un răspuns formulat la 
propunerile Alianței Naționale a 
Organizațiilor Studențești din 
România (ANOSR) din această 
toamnă, publicat în 8 decembrie 
2016, faptul că „subvenția 
pentru cămine și cantine se va 
dubla până la sfârșitul anului 
2017”. Alianța Democraților și 
Liberalilor (ALDE) și-a asumat 
într-un document similar, 
semnat în data de 7 decembrie 
2016, „creșterea subvenției 
pentru cămine și cantine 
aferentă anului 2017 cu 27% 
față de anul 2016”. Având în 
vedere faptul că în proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2017, este indicată la acest 
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capitol bugetar o creștere cu 
doar 1,8%, cele două partide 
care exercită actul de guvernare 
au alocat fonduri insuficiente, în 
comparație cu promisiunile 
realizate în campania electorală, 
respectiv foarte de departe de 
nevoile reale ale rețelei de 
cămine și cantine. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea  sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale. - Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(8300/01: Cheltuieli curente): 
284.173.000 lei (vor rămâne 
16.954.178.000 lei); Ministerul 
Culturii și Identității Naționale 
(6701: Cultură, Recreere și 
Religie): 215.827.000 lei (vor 
rămâne 491.312.000 lei); 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene (5001/50:  
Alte servicii in domeniile 
locuințelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale): 
515.870,73 (vor rămâne 
2.295.484.129,27 lei). 
 

13.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
65000151 TITLUL VI 

Propunem includerea pentru 
anul 2017 a sumei de 2.000 mii 
lei destinată înfiinţării  

Motivare: La art. 99, alin. (1) din 
Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale se prevede faptul că 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 
 

Centrului atestat de formare 
continuă în limbile minorităţilor 
naţionale. 
Propuneri 2017 .... 3.022.000 
mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Szabó Ödön, Biró Zsolt, Biró 
Rozália, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR 
Cseke Attila, Derzsi Akos, 
Cseke Attila, Turos Loránd, 
Novák Csaba-Zoltán - senatori 
UDMR 

centrele de formare continuă fac 
parte dintre unitățile conexe ale 
MEN: “Unităţile conexe ale 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului sunt: Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, casele 
corpului didactic, centrele 
atestate de formare continuă în 
limbile minorităţilor naţionale, 
Centrul Naţional de Instruire 
Diferenţiată, Unitatea pentru 
Finanţarea învăţământului 
Preuniversitar, palatele şi 
cluburile copiilor.” 
Amendamentul propune 
asigurarea finanțării înființării și 
cheltuielilor curente ale 
centrului. 
Sursa de finanțare: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice-
acțiuni Generale, 8001 Acțiuni 
generale economice și 
comerciale și de muncă, 01 
Acțiuni generale economice și 
comerciale, 12 Ajutoare de stat 

- Sursa de finanțare nu poate fi 
avuta în vedere întrucât  prin 
proiectul de buget pentru  
Ministerul Finanțelor Publice – 
Acțiuni Generale sunt finanțate 
cheltuielile obligatorii ale 
statului, respectiv contribuția 
României la bugetul Uniunii 
Europene, dobânzile aferente 
datoriei publice, schemele de 
ajutor de stat  
 

14.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
COD OBIECTIV 1015 
Complex Sportiv multifuncțional 
Stadionul Mic pentru Clubul 
Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe 
 

Propunem majorarea sumei 
prevăzute pentru acest obiectiv 
cu 3.100 mii lei 
Complex Sportiv multifuncțional 
Stadionul Mic pentru Clubul 
Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe 
Propuneri 2017…3.600 mii lei 
Autori: 

Motivare: Stadionul se află în 
construcție de cinci ani, iar suma 
solicitată ar asigura finalizarea 
lucrărilor. 
Sursa de finanțare: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale, 8001 Acțiuni 
generale economice și 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Sursa de finanțare nu poate fi 
avuta în vedere întrucât  prin 
proiectul de buget pentru  
Ministerul Finanțelor Publice – 
Acțiuni Generale sunt finanțate 
cheltuielile obligatorii ale 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Benkő Erika, Márton Árpád, 
Kulcsár Terza József, Szabó 
Ödön, Biró Zsolt, Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Fejér László Ödön, Cseke Attila, 
Turos Loránd, Novák Csaba-
Zoltán – senatori UDMR 

comerciale și de muncă, 01 
Acțiuni generale economice și 
comerciale, 12 Ajutoare de stat 

statului, respectiv contribuția 
României la bugetul Uniunii 
Europene, dobânzile aferente 
datoriei publice, schemele de 
ajutor de stat  
- nu se precizează pozițiile care 
se propun a se suplimenta ceea 
ce contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

15.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educației Naționale  
Capitolul 5001 Cheltuieli - Buget 
de Stat 
Grupa 71 TITLUL XIII Active 
nefinanciare 
Articol 03  
Denumire indicator: Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Introducerea în Anexa 
nr.3/25/02 a obiectivului de 
investiții „Extindere și reabilitare 
termică, instalații și dotări, 
Școala „Lucian Blaga” Jibou, 
județul Sălaj”, în anul 2017, 
precum și introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării. 
Benediciar: Școala „Lucian 
Blaga” Jibou, județul Sălaj. 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat Liviu-Ioan Balint, 
Grupul PMP 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului 
întrucât instalațiile actuale sunt 
cele din anul 1978, anul dării în 
folosință a școlii, acestea 
aflându-se într-o stare avansată 
de degradare. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Realocare 
sume prin transferul de la alte 
unități ale administrației publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
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principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

16.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educației Naționale  
Capitolul 5001 CHELTUIELI - 
BUGET DE STAT 
Grupa 71 TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 
Articol 03  
Denumire indicator: Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Introducerea în Anexa 
nr.3/25/02 a obiectivului de 
investiții „Reabilitare termică, 
instalații și dotări clădire socială, 
clădire cantină și sală de sport, 
aparținând Liceului Teoretic „Ion 
Agârbiceanu” Jibou, județul 
Sălaj”, în anul 2017, precum și 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.  
Beneficiar: Liceul Teoretic „Ion 
Agârbiceanu” Jibou, județul 
Sălaj. 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat Liviu-Ioan Balint, 
Grupul PMP 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât instalațiile și dotările din 
incinta clădirii sociale, a cantinei 
si a sășii de sport sunt într-o 
avansată stare de degradare, 
fiind realizate în anul 1967, anul 
dării în folosință a liceului. 
 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Realocare 
sume prin transferul de la alte 
unități ale administrației publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în dezbatere 
numai amendamentele prin care 
se propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament prezentate 
de Guvern în structura 
prevăzută de art. 36 alin. (1)”, 
respectiv bugetele ordonatorilor 
principali de credite aprobate pe 
capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alineate. 
 

17.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Prioritati strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 

Propun alocarea sumei de 
540.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Reabilitare și modernizare a 
Școlii Nr.1 din localitatea Ilba, 

Motivare: Este nevoie 
modernizarea și dotarea școlii 
pentru a genera condiții optime 
pentru învățământul primar din 
comună.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc  a se 
suplimenta ceea ce contravine 
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Subcapitolul A. Invatamant 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 
tehnologii 

comuna Cicîrlău, județul 
Maramureș”. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 

 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea resurselor din 
cadrul Ministerului Educației 

prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

18.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 
tehnologii 

Propun alocarea sumei de 
755.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Reabilitare și extindere pentru 
Școala de Arte și Meserii din 
comuna Ocna Șugatag, județul 
Maramureș.” 
 
Autori: 

Motivare: Posibilitatea 
desfășurării orelor de curs și 
practică în condiții normale și 
atragerea tinerilor înspre 
învățământul profesional.  
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea resurselor din 
cadrul Ministerului Educației 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 
 

la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

19.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 
tehnologii 

Propun alocarea sumei de 
800.000 lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
“Reparații la clădirea Școlii nr. 1, 
comuna Moisei, județul 
Maramureș.” 
 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Adrian Todoran – deputat PMP 

Motivare: Clădirea a fost 
construită în anul 1964, aflându-
se acum într-o stare ce nu 
permite desfășurarea cursurilor 
în condiții normale. Există riscul 
de cădere a planșeului și 
prezintă un risc mare de 
incendii.  
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea resurselor din 
cadrul Ministerului Educației 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
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de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

20.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Extindere, reabilitare si 
modernizare Școala Generala 
Poienile Zagrii, comuna Zagra, 
județul Bistrița Năsăud” cu suma 
de 275.757 euro 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca - 
Grupul PMP 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât populația comunei se 
afla în creștere, fiind nevoie de 
creșterea numărului de săli de 
clasa precum și modernizarea 
acestora. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
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- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
-- sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  înscris în proiectul 
de buget pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

21.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Reabilitare Școala 
Generala Alunișul, comuna 
Zagra, județul Bistrița Năsăud” 
cu suma de 200.000 euro. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent clădirea în 
care funcționează se află într-o 
stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca - 
Grupul PMP 

la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
-- sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  înscris în proiectul 
de buget pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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22.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Reabilitare si 
modernizare Școala Dumbrăvița 
din localitatea Dumbrăvița, 
comuna Spermezeu, județul 
Bistrița Năsăud” cu suma de 
630.308,92 lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivare:  Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent clădirea în 
care funcționează se află într-o 
stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
-- sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  înscris în proiectul 
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de buget pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

23.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Reabilitare si 
modernizare Școala Sita din 
localitatea Sita, comuna 
Spermezeu, județul Bistrița 
Năsăud” cu suma de 
662.628,15 lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca, Grupul 
PMP 

Motivare:  Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent clădirea în 
care funcționează se află într-o 
stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
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contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
-- sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  înscris în proiectul 
de buget pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

24.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Proiect Tehnic, 
execuție si dotare Sala 
Festivități în localitatea Cepari , 
comuna Dumitra, județul Bistrița 
Năsăud” cu suma de 
900.000,00 lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  

Motivare: În vederea 
desfășurării în condiții optime a 
diverselor manifestări culturale 
din localitatea Cepari. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
-- sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  înscris în proiectul 
de buget pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

25.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Modernizarea Şcolii generale 

Motivare: Este necesară 
construirea unui etaj 
suplimentar pentru crearea de 
săli de clasa moderne, cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
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Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

<Ion Borcea> din Agigea”, cu 
suma de 1.500 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 
 
 
 
 

grupuri sanitare, elemente 
ajutătoare pentru copiii cu 
dizabilităţi şi laboratoare de 
specialitate, dotate cu materiale 
didactice specifice, de ultimă 
generaţie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale  

suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

26.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Achiziţionare calculatoare / 
laptop-uri si video-proiectoare 
pentru Şcoala Gimnazială 
Dunăreni, comuna Aliman”, cu 
suma de 30 mii lei. 
Autori: 

Motivare: Este necesară 
achiziţionarea de calculatoare/ 
laptop-uri şi video-proiectoare, 
deoarece toate manualele sunt 
însoţite de CD- uri, care nu pot fi 
însă folosite din cauza absenţei 
aparaturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
-- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

27.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Achiziţionare mobilier – bănci 
pentru Şcoala Gimnaziala 
Dunăreni”, cu 
suma de 30 mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului 
pentru achiziţionarea a 100 de 
bănci şcolare, destinate unui 
număr de 4 săli de clasă, care în 
prezent nu  sunt mobilate, motiv 
pentru care momentan cursurile 
se desfăşoară în două 
schimburi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
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nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

28.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Modernizarea celor două 
grădiniţe din comuna Cobadin 
(Cobadin şi Viișoara)”, cu suma 
de 1.000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: De mai bine de 40 
ani, numărul sălilor de clasă în 
cele două unităţi a rămas 
acelaşi, în ciuda faptului că 
natalitatea în comună a crescut.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

29.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Amenajare/Construire hol 

Motivare: Grupurile sanitare ale 
Şcolii Gimnaziale „Mihai 
Eminescu” din Costineşti se afla 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
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Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

acces din incinta şcolii către 
grupurile sanitare şi construire 
grup sanitar pentru persoanele 
cu dizabilităţi la Şcoala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” 
Costineşti, cu suma de 95 mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

în exteriorul clădirii în care se 
află sălile de clasă. Astfel, 
pentru a ajunge la toaletă, elevii 
au de străbătut aproximativ 30 
metri prin frig în timpul iernii. De 
asemenea, şcoala nu are un 
grup sanitar  destinat 
persoanelor cu dizabilităţi, deşi 
în unitatea şcolară învaţă şi copii 
cu dificultăţi locomotorii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Realocare sume prin 
transferul de la alte unităţi ale 
administraţiei publice 

- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

30.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Renovare Şcoala cu cls. I-VIII 
Văleni, comuna Dobromir”, cu 
suma de 1.350 mii lei. 
 
Autori: 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului 
întrucât şcoala nu are suficiente 
clase şi se învaţă în trei 
schimburi. Este astfel urgentă 
extinderea clădirii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
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A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului. 

dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

31.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Modernizarea celor două 
grădiniţe de stat din  oraşul 
Eforie”, cu suma de 1.193 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Motivare: De mai bine de 40 
ani, numărul sălilor de clasă în 
cele două unităţi a rămas 
acelaşi, în ciuda faptului că 
natalitatea în comună a crescut.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
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Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

32.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Modernizarea celor două şcoli 
şi a grădiniţe de stat din oraşul 
Hârşova”, cu suma de 1.000 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Pentru eficientizarea 
actului instructiv-educativ şi 
obţinerea unor autorizaţii de 
funcţionare a instituţiilor de 
învăţământ din oraş este 
necesară mansardarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1, extinderea LT 
”I.Cotovu”, construirea a doua 
săli de clasă şi modernizarea 
centralei termice de la Şcoala 
Port, precum şi construirea unei 
scări exterioare şi extinderea 
GOP ”Tic-Pitic”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
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subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

33.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii ”Dotare 
cu materiale didactice şi 
elemente de mobilier a Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Saligny”, cu 
suma de 150 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului 
deoarece materialele didactice 
existente în şcoala sunt 
învechite şi deteriorate. De 
asemenea, elemente ale 
băncilor sunt desprinse şi pot 
genera accidentări ale copiilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
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nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

34.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 
a obiectivului de 
investiţii ”Amenajare Liceu 
Teoretic şi sala de sport în 
oraşul Negru Vodă”, cu suma de 
913,5 mii lei. 
 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului 
întrucât atât Liceul Teoretic 
Negru Vodă, cât şi sala de sport, 
sunt într-un grad avansat de 
degradare. Este nevoie de 
reparaţii interioare şi exterioare 
pentru ca elevii să-şi poată 
desfăşura activitatea în condiţii 
de curăţenie şi siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

35.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 

Introducerea în Anexa 3/25 
a obiectivului de investiţii: 
„Achiziţionare microbuz pentru 

Motivare: Primăria Costineşti 
nu deţine un microbuz destinat 
transportului elevilor către 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
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Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor 

transport elevi”, cu suma de 120 
mii lei. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

unităţile de învăţământ din 
localitate şi pentru transportul 
copiilor la activităţi extraşcolare 
care au loc în afara comunei.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Resurse 
generale 

- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

36.  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Introducerea în bugetul 
Ministerului Educaţiei a 
obiectivului de investiții 
„Construire sediu Tehnologia 
Prelucrării Produselor Agricole” 
implementat de Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară „Ion Ionescu de la 

Motivare: Alocarea de fonduri 
suplimentare este necesara 
pentru transformarea USAMV 
Iasi intr-un centru universitar 
puternic, la standarde europene 
care sa asigure crearea, 
dezvoltarea si functionarea 
unitara a laboratorului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
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Brad” din Iaşi cu suma de 
11.700 mii lei  
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

specialitate din singura 
universitate de profil din judet, 
cu  scopul  de  a  creste gradul  
de  mentinere  in universitate a 
studentilor dar si de a creste 
calitate actului didactic  
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau completări 
la proiectul legii bugetare anuale 
și la anexele la acesta, la 
creditele bugetare şi/sau de 
angajament prezentate de 
Guvern în structura prevăzută 
de art. 36 alin. (1)”, respectiv 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
-- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece legea 
nu prevede Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

37.  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1.078 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii „Construire şi dotare 

Motivare: Suma propusă spre 
alocare este necesară pentru 
demararea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
-- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
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grădiniţă în comuna Grozeşti, 
judeţul Iaşi” 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 
Autor: Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

îmbunătățirea infrastructurii 
şcolare în spaţiul rural, în 
vederea creşterii nivelului 
de educaţie 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  Legii nr. 500/2002  
cu modificările și completările 
ulterioare. 

38.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa 3/25/29 
 

Introducerea in anexa a 
obiectivului de investiții 
„Reabilitare si modernizarea 
(inclusiv dotarea) Grădiniței din 
comuna Suseni, județul Mureș” 
cu suma de  241 mii lei  
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât suma reprezintă 
valoarea cofinanțării de la 
bugetul local al comunei 
SUSENI  pentru anul 2017. 
Proiectului menționat este in 
valoare de 1.007.765 lei, este 
semnat contract de finanțare si 
este finanțat prin PNDR, iar 
suma solicitata nu poate fi 
asigurata din bugetul local al 
comunei Suseni, iar in cazul 
nefinanțării obiectivului, exista 
riscul de a se pierde finanțarea 
acestui proiect.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta/diminua ceea ce 
contravine prevederilor  Legii nr. 
500/2002  cu modificările și 
completările ulterioare 
- responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
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Sursa de finanțare:  Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în baza 
prevederilor art. 43 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare si 
suplimentarea la Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul 01 
Alineatul 01 – Titlul VI transferuri 
între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - 
Transferuri către instituții 
publice. 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

39.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa 3/25/29 
 

Introducerea în anexa a 
obiectivului de 
investiții ”Reabilitare 
infrastructura școlara din 
comuna Daneș, județul Mureș” 
cu suma de 500 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Motivare: Este necesară 
modernizarea unitarilor de 
învățământ din comuna pentru a 
da egalitate de șanse de studiu 
elevilor din comuna cu cei din 
mediul urban. 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din anii 
anteriori, virări de credite 
bugetare, transferuri, cf. Legii 
2015/2001 legea administrației 
publice locale   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta/diminua ceea ce 
contravine prevederilor  Legii nr. 
500/2002  cu modificările și 
completările ulterioare 
  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

40.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa 3/25/29 
 

Introducerea în anexa a 
obiectivului de investiții 
”Construire Şcoală gimnazială 
cu 10 săli de clasă în sat 
Cheţani, Comuna Cheţani, 
Judeţul Mureş, rest de executat” 
cu suma de 1.215 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 

Motivare: Este necesară 
construirea unei unități de 
învățământ în comuna pentru a 
da egalitate de șanse de studiu 
elevilor din comuna cu cei din 
mediul urban 
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în baza 
prevederilor art. 43 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta/diminua ceea ce 
contravine prevederilor  Legii nr. 
500/2002  cu modificările și 
completările ulterioare 
 

41.  Anexa 3/25/capitol 5010/grupa 
20/titlu II/articol 30/alineat 30 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Expertizarea 
tehnică a clădirilor monumente 
istorice în care își desfășoară 
activitatea unități de învățământ, 
în vederea realizării unor 
proiecte de reabilitare și 
modernizare. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  

Motivare: În județul Neamț, 
dintre cele peste 530 de 
monumente istorice, conform 
celei mai recente liste publicată 
de Ministerul Culturii, cel puțin 
15 clădiri sunt unități de 
învățământ și au nevoie de 
reparații deoarece se află în 
diferite stadii de degradare. 
Exemplu: clădirea în care 
funcționează Seminarul 
Teologic „Sfântul Gheorghe” din 
Roman, monument istoric ce 
datează de la sfârșitul secolului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- capitolul 5010 reprezintă 
cheltuieli aferente instituțiilor 
publice, din subordinea 
Ministerului Educației Naționale, 
care se finanțează integral din 
veniturile  proprii realizate de 
acestea potrivit legii 
 - sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat  USR Iulian Bulai  

XIX, prezintă niște fisuri, mai 
ales după ultimul cutremur, și 
necesită o expertizare. Este 
necesară realizarea unei situații 
clare a stadiului de degradare a 
acestor imobile, deoarece în 
noul program de finanțare 
europeană 2014 – 2020 nu mai 
sunt eligibile pentru a primi 
fonduri nerambursabile 
proiectele ce prevăd 
modernizarea și reabilitarea 
clădirilor monumente istorice în 
care funcționează unități de 
învățământ. În actualul program, 
pe Axa prioritară 3 - Prioritatea 
de investiții 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei 
și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile 
publice și în sectorul locuințelor, 
clădirile de patrimoniu nu sunt 
eligibile deoarece dacă li s-ar 
aplica cerințele le-ar fi afectată 
valoarea arhitecturală. De 
asemenea, pe Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1 - 
Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural 
care are ca obiectiv specific 
impulsionarea dezvoltării locale 

Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2017 
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prin conservarea, protejarea și 
valorificarea patrimoniului 
cultural și a identității culturale, 
nu sunt eligibile la finanțare 
aceste imobile deoarece se 
impune ca obiectivul modernizat 
să fie redat publicului vizitator, 
cerință care nu este îndeplinită 
de clădirile în care își 
desfășoară activitatea unități de 
învățământ. 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 

42.  Anexa 3, 25/29, capitolul 65.01, 
subcapitolul 07 - învățământ 
nedefinibil prin nivel, paragraf; 
paragraf 02 – Biblioteci Centrale 
Universitare și pedagogice, 
grupa 71, titlul XIII – 
active/construcții. 
(65107101 active fixe) 
(6510710101 Construcții) 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru Biblioteca Centrală 
Universitară ”Lucian Blaga” din 
Cluj, pentru continuarea 
lucrărilor de construcții la 
obiectivul Corp nou de clădire cu 
depozit și acces liber la raft care 
are cod Obiectiv 1153   
  
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  

Motivare: Pentru anul 2017 
este prevăzută suma de 1.000 
mii lei, condiționată de 
contribuția de 500.000 lei din 
venituri proprii. Conform planului 
de lucrări, numai pentru etapa 
infrastructurii și structura de 
incintă (subterane) realizate 
printr-un procedeu tehnic 
special sunt necesare 9.800 mii 
lei. Lucrările planificate pentru 
anul 2017 sunt lucrări care 
necesită continuitate în 
execuție, inclusiv în raport cu 
lucrările deja 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Sen. Mihai Goțiu, USR, deputat 
Emanuel Ungureanu, deputat 
Adrian Dohotaru 

executate/începute prin 
finanțarea pe anul 2016 (de 
2.200 mii lei). Întreruperea 
lucrărilor ar genera costuri 
suplimentare majore, generate 
de: costuri suplimentare de 
închiriere și transport pentru 
utilajele agabaritice necesare 
tehnologiei speciale utilizate în 
această etapă a lucrărilor (ar 
trebui închiriată și transportată 
la Cluj de două-trei ori), 
montarea și demontarea 
acestora; probleme de 
rezistență care pot să apară la 
clădirile de patrimoniu din jur, 
dacă o excavație care ajunge la 
o adâncime de peste 10 metri se 
face în etape, cu pauze prea 
lungi între etapele de lucru; zona 
(str. Clinicilor) este una extrem 
de circulată, o excavație de 
peste 10 metri adâncime 
neputând fi lăsată deschisă și 
neconsolidată în marginea unei 
străzi cu trei benzi de circulație 
(în zona excavației);           
conservarea și paza obiectivului 
pentru perioada inactivă 
presupune cheltuieli 
suplimentare;          eventuale 
penalități de întârziere rezultate 
din contractul cu firma de 
construcții;          probleme și 
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costuri suplimentare generate 
de epuizarea spațiului de 
depozitare și de lectură ale 
BCU ”Lucian Blaga”, ultima 
extindere (construirea unui corp 
nou - depozit) având loc în 1961-
62. Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” este 
instituție subordonată direct 
Ministerului Educației Naționale 
și nu poate să fie finanțată sau 
susținută în acest demers de 
Universitatea Babeș-Bolyai sau 
de alte instituții de învățământ 
superior din Cluj-Napoca. 
Pentru detalii și problemele 
legate de zona construcției 
(clădiri de patrimoniu, pânza 
freatică –coborârea nivelului 
apei subterane cu 12 metri, 
excavații, circulația intensă și 
tehnologia de lucru) se poate 
consulta Memoriul Justificativ și 
anexele prezentate Comisiei de 
Educație.  
Sursa de finanțare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
corespunzătoare a alocărilor 
existente în Anexa 3, 25/29, 
capitolul 65.01, subcapitolul 07 - 
învățământ nedefinibil prin nivel, 
paragraf; paragraf 02 – 
Biblioteci Centrale Universitare 
și pedagogice, grupa 71, Titlul 
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XIII – active/construcții 
(65107101 active fixe, 
6510710101 Construcții). Astfel, 
suma deja prevăzută va rămâne 
nemodificată, dar va cuprinde şi 
bugetarea acţiunii descrise 

43.  Anexa 3/25 Se alocă suma de 48.536 mii lei 
în bugetul Ministerului Educației 
Naționale pentru realizarea de 
investiții la unitățile de 
învățământ din administrarea 
Primăriei Arad.  
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat  USR Sergiu Vlad 
 

Motivare: Reabilitarea termică 
a unităților de învățământ este 
necesară pentru îmbunătățirea 
procesului educațional, precum 
și reducerea costurilor de 
funcționare a fiecărei unități. 
Necesarul de finanțare este în 
cuantum de 48.536 mii lei, 
pentru realizarea următoarelor 
obiective de investiții: 
Reabilitare termică Grădiniţa 
PP3 = 575 mii lei; Reabilitare 
termică Grădiniţa PP8 = 797 mii 
lei; Reabilitare termică Grădiniţa 
PP12 = 1.467 mii lei; Reabilitare 
clădire Grădiniţa PP2 Micălaca 
= 4.513 mii lei; Reabilitare 
termică clădire Şcoala 
Gimnazială "Iosif Moldovan" = 
5.689 mii lei; Reabilitare termică 
clădire Şcoala Gimnazială 
"Ilarion Felea" = 3.051 mii lei; 
Reabilitare termică clădire 
Şcoala Gimnazială "Adam 
Nicolae" = 2.520 mii lei; 
Reabilitare termică clădire 
Şcoala Gimnazială "Aron 
Cotruş" = 4.425 mii lei; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta/diminua ceea ce 
contravine prevederilor  Legii nr. 
500/2002  cu modificările și 
completările ulterioare 
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Reabilitare termică clădire 
Colegiul Naţional Preparandia 
"Dimitrie Ţichindeal" (Str Lucian 
Blaga, nr 9) = 725 mii lei; 
Reabilitare termică clădire 
Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" = 
4.460 mii lei; Reabilitare termică 
clădire Liceul Tehnologic 
"Francisc Neuman" = 1.047 mii 
lei; Reabilitare termică clădire 
Şcoala Gimnazială "Iuliu 
Moldovan" = 4.140 mii lei; 
Reabilitare termică clădire 
Colegiul Naţional Preparandia 
"Elena Ghiba Birta" = 15.127 mii 
lei.  
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Educației Naționale, 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației public, 
Transferuri de capital 

44.  Anexa 3/25 Se alocă suma de 3.135 mii lei 
pentru realizarea de investiții la 
Liceul "Mihai Viteazul", 
clădire internat, aflată în 
administrarea Primăriei Ineu, 
județul Arad.  
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  

Motivare: Reabilitarea unităților 
de învățământ e necesară 
pentru îmbunătățirea procesului 
educațional, precum și 
reducerea costurilor de 
funcționare a fiecărei unități. 
Necesarul de finanțare în 
cuantum de 3.135 mii lei, este 
necesar pentru realizarea 
investiției de „Reabilitare şi 
modernizare Liceul "Mihai 
Viteazul", clădire internat în 
oraşul Ineu, judeţul Arad. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta/diminua ceea ce 
contravine prevederilor  Legii nr. 
500/2002  cu modificările și 
completările ulterioare 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat  USR Sergiu Vlad 
 

Sursa de finanțare:  Bugetul 
Ministerului Educației Naționale, 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației public, 
Transferuri de capital 

45.  Anexa 3/25/capitol 
5010/grupa71/titlu XIII/ 
articol01/ alineat01 

Se propune alocarea sumei de 
31.574 lei, pentru reparaţii WC 
la Școala Generală Tămășeni, 
Comuna Tămășeni, Jud. Neamț 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat  USR Sergiu Vlad 
 

Motivare: În România anului 
2017 sunt școli unde nu avem 
toalete.              Astfel că mulți 
copii sunt condamnați să-și facă 
nevoile biologice în condiții 
precare. Conform Ministerului 
Educației Naționale: peste 
100.000 de elevi învață în 
28.000 de clădiri care nu au 
autorizaţie de funcţionare, mare 
parte din ele având probleme cu 
toaletele. Ministerul Educaţiei 
spune că 4% din numărul de 
copii vor învăţa zilnic în astfel de 
clădiri. 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală”  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2017 
- învațământul preuniversitar nu 
se finanțează prin bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
din venituri proprii  
 

46.  Anexa 3/25/capitol 
5010/grupa71/ titlu XIII/ 
articol01/ alineat01 

Se propune alocarea sumei de 
432.400 lei, pentru lucrări de 
mentenanță în vederea 
reabilitării  clădirii Școlii de 
Muzică Sergiu Celibidache din 
Roman, Jud. Neamț. 

Motivare: „Cunoașterea 
tradiţiilor şi a faptelor de cultură 
aparţinând unui popor sau unei 
comunităţi permit o mai bună 
înţelegere a structurilor sociale 
şi a fiinţei umane şi completează 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
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Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat  USR Sergiu Vlad 
 

sinteza asupra spiritualităţii 
spaţiului urban local” – site-ul 
școli. Această clădire este o 
emblemă pentru romașcani și 
avem responsabilitatea să 
valorificăm tezaurul culturii din 
Roman, Jud. Neamț. 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 

Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2017 
- învațământul preuniversitar nu 
se finanțează prin bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
din venituri proprii  
 

47.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 
Ministerul Educației Naționale 
 Anexa nr. 3 / 25 / 13- Cap. 
65.10 – Învăţământ,  Subcapitol 
06 – Învăţământ superior, 
Paragraf 01- Învăţământ 
universitar 
 Anexa nr. 3 / 25 / 02- Cap. 
65.01 – Învăţământ,  Grupa 51 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Articolul 
01-Transferuri curente, Paragraf 
02- Finanţarea de bază a 
învăţământului superior 
  
  

Se propune alocarea sumei de 
15.215 mii lei pentru asigurarea 
finanţării de bază în vederea 
susţinerii învăţământului 
profesional şi tehnic de nivel 5 
terţiar non-universitar. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Senator  USR Dinică Silvia-
Monica, 
Senator  USR Dinu Nicoleta-
Ramona 
 

Motivare: Propunerea vizează 
sprijinirea a aprox. 10% dintre 
absolvenţii de liceu care nu au 
promovat examenul de 
bacalaureat (anul 2016) prin 
asigurarea finanţării de bază 
pentru a urma forme ale 
învăţământului profesional şi 
tehnic de nivel 5 terţiar non-
universitar. Astfel, se contribuie 
la creşterea  şanselor la 
educaţie şi integrare pe piaţa 
muncii pentru absolvenţii de 
liceu fără diplomă de 
bacalaureat prin organizarea de 
forme de învăţământ terţiar non-
universitar sprijinite de stat. De 
altfel, una dintre priorităţile 
strategice pe termen mediu ale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- potrivit Legii educației naționale 
nr.1/2011, finanţarea de bază 
pentru învăţământul 
preuniversitar , care include și 
învăţământul profesional şi 
tehnic , se asigură din bugetul de 
stat, din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, prin 
bugetele locale. 
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Ministerului Educaţiei Naţionale 
este cea enunţată în Anexa nr. 
3/25, la punctul A3. 
Revalorizarea învăţământului 
profesional şi tehnic, respectiv: 
Dezvoltarea învăţământului 
profesional şi tehnic de nivel 5 
terţiar non-universitar, prin 
susţinerea acestuia de către 
stat, în domenii cu potenţial de 
creştere, relevante pentru 
dezvoltarea economică a 
României. Totodată, 
propunerea este realizată în 
sensul direcţiilor stabilite prin 
Strategia naţională pentru 
învăţământ terţiar 2015-2020. 
Temei legal: Ordin nr 4342 din 
25 iunie 2015 pentru aprobarea 
Metodologiei cadru privind 
organizarea şi funcţionarea 
învăţământului terţiar non-
universitar, organizat la nivelul 
colegiilor din cadrul instituţiilor 
de învăţământ superior 
acreditat. Destinaţie: Se alocă 
suma de 15.215 mii lei către 
totalul alocat de 2.705.619 mii 
lei, din cadrul Anexei nr. 3 / 25 / 
02- Cap. 65.01 – Învăţământ,  
Grupa 51 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
Articolul 01-Transferuri curente, 
Paragraf 02- Finanţarea de bază 
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a învăţământului superior. Prin 
această modificare Finanţarea 
de bază a învăţământului 
superior ajunge la valoarea de 
2.720.834 mii lei, marcând o 
creştere uşoară faţă de valoarea 
execuţiei bugetare preliminate 
din 2016. 
Sursa de finanţare: Se preia 
suma de 15.215 mii lei din totalul 
alocat de 2.645.402 mii lei în 
cadrul Anexei nr. 3 / 25 / 13- 
Cap. 65.10 – Învăţământ,  
Subcapitol 06 – Învăţământ 
superior, Paragraf 01- 
Învăţământ universitar.  

48.  Anexa 3/25 
Ministerul Educației Naționale 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 20, titlul II BUNURI ȘI 
SERVICII, art. 3 Hrană, alin. 7 
Hrană pentru oameni 

Se propune alocarea sumei de 
230 de mii de lei pentru Școala  
gimnazială  din  Tiha Bârgăului, 
la jud. Bistrița-Năsăud propusă 
în programul pilot 2016 in în 
limita a şapte lei pe zi pentru 
fiecare din cei 415 elevi  
beneficiari. 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat USR  Cristina-Ionela 
Iurișniți 

Motivare: Programul   are 
scopul să contribuie la 
prevenirea şi combaterea 
abandonului şcolar. Școala a 
fost inclusă în programul pilot 
din 2016, dar nu s-a reușit 
implementarea proiectului. 
Masa caldă sau pachetul 
alimentar va fi asigurat elevilor şi 
preşcolarilor care participă la 
activităţi didactice din   cadrul 
unităţii şcolare  mediul rural, 
județ Bistrița-Nasaud. 
Sursă de finanțare: sume 
defalcate din TVA, cap I, 
secțiunea II, art. 5 alin.(3) lit. j). 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- capitolul 6510 reprezintă 
cheltuieli aferente instituțiilor 
publice, din subordinea 
Ministerului Educației Naționale, 
care se finanțează integral din 
veniturile  proprii realizate de 
acestea potrivit legii   
- programul pentru care se 
dorește suplimentarea 
cheltuielilor nu se finanțează prin 
bugetul Ministerul Educației 
Naționale  
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49.  Anexa 3/25 
Ministerul Educației Naționale 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 20, titlul II BUNURI ȘI 
SERVICII, art. 3 Hrană, alin. 7 
Hrană pentru oameni 

Se propune alocarea unei sume 
de 230 de mii de lei pentru 
Școala gimnazială din Miceștii 
de Câmpie, jud. Bistrița Năsăud 
cu precizarea că în lipsa 
condițiilor necesare distribuirii 
unei  mese calde, se va distribui 
un pachet de hrană în valoare 
de 7 lei. 
 Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat USR  Cristina-Ionela 
Iurișniți 

Motivare: Programul   are 
scopul să contribuie la 
prevenirea şi combaterea 
abandonului şcolar. Masa caldă 
sau pachetul alimentar va fi 
asigurat elevilor şi preşcolarilor 
care participă la activităţi 
didactice din   2 unităţi şcolare 
din mediul rural al județ Bistrița-
Năsăud. 
Sursă de finanțare: sume 
defalcate din TVA, cap I, 
secțiunea II, art.5  art. 5 alin.(3) 
lit. j). 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- capitolul 6510 reprezintă 
cheltuieli aferente instituțiilor 
publice, din subordinea 
Ministerului Educației Naționale, 
care se finanțează integral din 
veniturile  proprii realizate de 
acestea potrivit legii   
- programul pentru care se 
dorește suplimentarea 
cheltuielilor nu se finanțează prin 
bugetul Ministerul Educației 
Naționale  
 

50.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 Anexa 2/11 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 20, titlul II Bunuri și 
servicii, art. 13 Pregătirea 
Profesională 

Se propune Alocarea a 5 000 de 
mii de lei pentru bugetul de 
pregătire profesională aferent 
proiectului de buget național pe 
2017. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat USR  Cristina-Ionela 
Iurișniți 

Motivare: Susținerea financiară  
a proiectelor de pregătire 
profesională continuă pentru 
îmbunătățirea calității 
competențelor de predare și 
evaluare la nivelul cadrelor 
didactice. 
Sursa de finanţare: Realocare 
din capitolul 6510, titlul XIX Plăți 
efectuate în anii precedenți, 
subcapitolul 11 servicii auxiliare 
pentru educație, paragraful 30 
Alte servicii auxiliare.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Titlul XIX Plăți 
efectuate în anii precedenți nu 
are sume prevăzute pentru anul 
2017. La acest titlu de cheltuieli 
se evidenţiază numai în 
execuţie, cu semnul minus, 
sumele provenite din finanţarea 
bugetară a anilor precedenţi, 
care se restituie bugetelor din 
care au fost acordate. 
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51.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 Anexa 2/11 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 56, titlul VIII Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe 
nerambursabile (fen) 
postaderare, art. 18 alin.1 și 2, 
Mecanismul norvegian de 
finanțare și alte surse de 
finanțare nerambursabile. 

Se propune alocarea a 360 de 
mii de lei pentru valorificarea 
granturilor din programele de 
finanțare intracomunitară 
norvegiene în vederea susținerii 
dezvoltării învățământului dual 
profesional din județul Bistrița 
Năsăud, înființarea de clustere 
industriale în parteneriat cu 
marii angajatori din județ: Leoni 
SA, Goldplast SA 
  
Autor: Deputat USR  Cristina-
Ionela Iurișniți 

Motivare: Exploatarea eficientă 
a surselor de finanțare 
nerambursabilă în domeniul 
învățământului. 
  
  
Sursa de finanţare: Realocare 
din capitolul 6510, titlul XIX Plăți 
efectuate în anii precedenți, 
subcapitolul 11 servicii auxiliare 
pentru educație, paragraful 30 
Alte servicii auxiliare 
  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
-sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Titlul XIX Plăți 
efectuate în anii precedenți nu 
are sume prevăzute pentru anul 
2017. La acest titlu de cheltuieli 
se evidenţiază numai în 
execuţie, cu semnul minus, 
sumele provenite din finanţarea 
bugetară a anilor precedenţi, 
care se restituie bugetelor din 
care au fost acordate. 

52.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 Anexa 3/25 
Ministerul Educației Naționale 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 10, titlul I Cheltuieli de 
personal, art. 1 Cheltuieli de 
personal, alin. 7 Ore 
Suplimentare. 

Se propune alocarea a 10.000 
mii de lei pentru programele de 
pregătire profesională școală 
după școală, Județ Bistrița-
Năsăud. 
  
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat USR  Cristina-Ionela 
Iurișniți 

Motivare: Susținerea unor 
programe cu caracter 
educațional și în afara orelor de 
program școlar pentru elevi fără 
posibilitatea de studiu acasă. 
  
Sursa de finanţare: Sume 
defalcate din TVA, cap I, 
secțiunea II, art.5 alin. (3), lit. j),  
Bugetul de stat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- capitolul 6510 reprezintă 
cheltuieli aferente instituțiilor 
publice, din subordinea 
Ministerului Educației Naționale, 
care se finanțează integral din 
veniturile  proprii realizate de 
acestea potrivit legii   
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
defalcate din TVA sunt destinate 
finanțării cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București  
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53.  Anexa 3/25 Alocarea sumelor de 1.477.767 
mii lei pentru finanțarea de bază 
a instituțiilor de învățământ 
superior, respectiv a sumei de 
500.515 mii lei pentru fondul 
pentru cămine și cantine 
studențești. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Senator  USR Mihai Goțiu  

Motivare: În cadrul campaniei 
Viitorul Implică Studenții, mai 
multe partide politice au semnat 
o serie de angajamente prin 
care își asumau anumite creșteri 
bugetare cu privire la 
învățământul superior. Astfel, 
PSD și-a asumat, în plus față de 
cele realizate, o creștere a 
finanțării de bază până la suma 
de 6522 lei/student echivalent 
până în 2017/2018 (în contextul 
în care conform proiectului Legii 
bugetului pe 2017, aceasta ar fi 
de 2705 lei), o dublare a 
subvenției pentru cămine și 
cantine până la sfârșitul anului 
2017 sau o creștere a fondului 
alocat pentru subvenționarea 
transportului studenților până la 
suma de 44.000.000 lei. ALDE 
și-a asumat o creștere a 
finanțării de bază în anul 2017 la 
suma de 3700 lei/student 
echivalent, o creștere a 
subvenției pentru cămine și 
cantine aferentă anului 2017 cu 
27% față de anul precedent sau 
creșterea fondului alocat pentru 
transportul studenților cu 13%. 
Propunerile campaniei V.I.S. cu 
privire la finanțarea 
învățământului superior au fost 
îmbrățișate în mod direct sau nu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  Legii nr. 500/2002  
cu modificările și completările 
ulterioare 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2017 
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și de PNL, USR sau UDMR. Prin 
aplicarea acestor propuneri, 
finanțarea de bază a instituțiilor 
de învățământ superior ar 
ajunge la suma de 
4.183.386.247,26 lei, cu 
1.477.767.247,26 mai mult 
decât a fost alocat în acest 
proiect, respectiv fondul pentru 
cămine și cantine ar ajunge la 
suma de 645.752.870,73 lei, cu 
500.515.870,73 lei mai mult 
decât este prevăzut în Legea 
bugetului pe anul 2017. 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 

54.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 1.200 mii lei 
pentru consolidarea Palatul 
Copiilor Iași, Corp B, din Str. 
Săulescu nr. 10, Iași.  
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Motivația: În locaţia din str. 
Săulescu nr. 10, se desfăşoară 
activităţi educative cu un număr 
de 24 de cercuri, în care sunt 
angrenaţi peste 2.300 copii pe 
diferite domenii (electrotehnică, 
automatizări, design, artă, sport, 
instrumente muzicale, etc.). 
clădirea este într-un grad  
avansat de uzură, nu mai 
prezintă siguranţă la exploatare. 
Corpul B al Palatului Copiilor Iași 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  Legii nr. 500/2002  
cu modificările și completările 
ulterioare 
-- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 
Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu  
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  
Deputat PSD Vasile Cîtea  
Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei  
 

este o clădire ce aparține 
patrimoniului național, având 
codul în Lista Monumentelor 
Istorice IS II-m-B-64033. 
Palatului Copiilor Iași este una 
dintre cele mai mari instituţii de 
profil din ţară, având numeroase 
și semnificative premii naţionale 
şi internaţionale obţinute la 
diverse concursuri şi competiţii, 
iar numărul mare al populaţiei 
şcolare din municipiul Iaşi (peste 
50.000 preşcolari şi elevi) 
impune existenţa unor spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
activităţilor instructiv-educative 
extraşcolare. În contextul actual, 
atragerea copiilor către diverse 
activităţi instructiv-educative în 
afara orelor de curs, care să se 
desfăşoare într-un cadru 
instituționalizat, constituie o 
prioritate pedagogică majoră, cu 
implicaţii pozitive asupra 
reducerii absenteismului şcolar 
sau atragerii elevilor spre 
comportamente, atitudini și 
activități antisociale. Alocare 
bugetară va fi destinată 
consolidării structurii prin 
confinarea zidăriei existente; 
restaurării prin eliberare și prin 
demolarea parțială a extinderii 
de pe fațada de sud-vest; 

proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
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restaurării fațadelor existente; 
amenajării exterioare; refacerii 
integrale a finisajelor interioare; 
înlocuirii tâmplăriei interioară-
exterioară; înlocuirii instalațiilor 
electrice, termice și sanitare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

55.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea căminului de 
elevi de la Liceul Pedagogic 
„Vasile Lupu” Iaşi. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 
Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu  
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  
Deputat PSD Vasile Cîtea  
Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei  

Motivația: Clădirea internatului 
a fost construită în anul 1965 şi 
este formată din 2 tronsoane, cu 
un regim de înălțime de P+4E. 
Spaţiile de cazare sunt dispuse 
identic pe fiecare nivel (18 
camere pe nivel), dar datorită 
gradului avansat de degradare 
nu sunt utilizate în totalitate 
(camerele de la etajul IV şi 
parţial camerele de la parter). 
Pentru demararea lucrărilor, în 
anul 2016, a fost elaborat un 
proiectul tehnic, conform căruia 
suma totală necesară este de 
6.827.021 lei. În anul 2016, 
Consiliul Local Iaşi a alocat 
fonduri pentru înlocuirea 
tâmplăriei exterioare. În 
internatul școlii locuiesc 300 de 
elevi, dar cererea de locuri de 
cazare este mult mai mare 
deoarece majoritatea elevilor 
școlii provin din mediul rural.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  Legii nr. 500/2002  
cu modificările și completările 
ulterioare 
-- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

56.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 3.000 mii lei  
pentru consolidarea imobilului 
principal al Liceului Pedagogic 
„Vasile Lupu” Iaşi. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 
Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu  
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  
Deputat PSD Vasile Cîtea  
Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei  

Motivația: Clădirea principală a 
Liceului Pedagogic „Vasile 
Lupu” Iaşi este construită în anul 
1891 şi este inclusă în lista 
monumentelor istorice din 
municipiul Iaşi (cod IS-II-m-B-
04020 în Lista Monumentelor 
Istorice). La acest moment, din 
cauza degradării, clădirea este 
încadrată în Clasa I de risc 
seismic. Clădirea principală a 
Liceului Pedagogic „Vasile 
Lupu” Iaşi este alcătuită din 
două corpuri de clădire, ce 
alcătuiesc o construcţie unitară. 
În anul 2006 s-au efectuat lucrări 
de consolidare la aripa de est. 
Din lipsa fondurilor lucrările nu 
au fost finalizate, această parte 
a clădirii fiind dezafectată. De 
asemenea, tencuiala de la 
faţade este degradată pe 
porţiuni mari, necesitând 
refacerea integrală a finisajelor 
interioare şi exteriore şi 
înlocuirea tâmplăriei existente. 
Acoperişul clădirii, realizat din 
şarpantă din lemn cu învelitoare 
din ţiglă, se află într-o stare 
avansată de degradare. Sunt 
necesare lucrări pentru: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  Legii nr. 500/2002  
cu modificările și completările 
ulterioare 
-- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2016 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
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consolidarea clădirii prin 
separarea construcţiei în 
tronsoane; restaurarea faţadelor 
existente; amenajare exterioară; 
refacerea integrală a finisajelor 
interioare; înlocuirea tâmplăriei 
interioare şi exterioare; 
înlocuirea instalațiilor electrice, 
termice și sanitare. Suma 
solicitată este necesară pentru 
realizarea proiectului tehnic şi 
pentru demararea efectivă a 
lucrărilor de execuţie. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/26 Ministerul Sănătății 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.   
Ministerul Sănătăţii – anexa 
nr. 3/26, capitol 6601 
Sănătate, titlu 70-71  
 

 
Alocarea sumei de 40.000 

mii lei pentru repunerea în 
funcţiune la parametrii optimi a 
Institutului Cantacuzino 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru 

Grup PSD 

 
Institutul Cantacuzino asigură 

securitatea epidemiologică a 
României prin produse 
farmaceutice ieftine, multe 
dintre ele unice la nivel 
mondial.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Institutul Cantacuzino este 
instituție publică, în subordinea 
Ministerului Sănătății, finanțată 
din venituri proprii și subvenții 
acordate de la bugetul de stat și 
ca urmare nu pot fi alocate 
fonduri de la tiltul 71 ”Active 
nefinanciare”   

2.   
Ministerul Sănătăţii – anexa 
nr. 3/26, capitol 6601 
Sănătate,  
51.02.12, titlul VI Transferuri 
între unitati ale administraţiei 

 
Se propune alocarea sumei 

de 80.600 mii lei pentru 
Spitalul Regional de Urgenţa 
Iaşi 
 

 
    Considerăm oportună o 
astfel de investiţie având in 
vedere că nu există în acest 
moment un spital monobloc, cu 
toate specialităţile incluse 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzută concret 
sursa de finanțare, 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publice 
art. 02 Transfer de capital 
alin.12 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale   
 
   

 
 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
 
 Deputat Tudor Ciuhodaru, grup 

PSD 
 

pentru rezolvarea 
corespunzătoare a cazurilor 
urgente pentru cei 6 milioane 
de locuitori ai Moldovei. 
Sursa de finantare:  
   Bugetul ministerului 
    Fonduri externe 
nerambursabile                          

„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

3.  Anexa nr.3/26 
 
Ministerul Sănătăţii  
  

Alocarea a 6% din PIB 
(48.911,7   milioane lei, 
echivalentul a  10.966,7 
milioane euro). 

În anul 2017, din procentul 
de 6%, un procent de 5% din 
PIB se alocă pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul 
sănătăţii şi un procent de 1% 
din PIB pentru infrastructură în 
domeniul sănătăţii. 

Bugetele ordonatorilor 
principali de credite şi anexele 
care vizează domeniul sănătăţii 
se modifică corespunzător. 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

 
Necesitatea finanţării curente şi 
de capital din domeniul 
sănătăţii, în acord cu 
obiectivele asumate şi cu 
cerinţele interne şi europene, 
impune mărirea alocărilor 
bugetare pentru acest domeniu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat 
Fonduri externe nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-amendamentul contravine 
prevederilor art.30 din Legea 
responsabilității fiscale 
nr.69/2010, republicată în baza 
cărora prealocarea unor sume 
bugetare cu destinație specială 
unor ordonatori principali de 
credite  sau unor sectoare nu 
este permisă. Alocările de 
fonduri bugetare pentru 
ordonatori principali de credite 
sau sectoare pot fi făcute doar 
prin proiectul anual al bugetului. 
- nu este prevăzută concret 
sursa de finanțare, 

- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PSD 

„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

4.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se alocă suma de 49.874 mii 
lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului Clinic 
de Urgenţă pentru Copii „Sf. 
Maria" Iaşi.   
 

Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 

Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 

Motivația: Aceste unităţi 
medicale deservesc, prin 
activitatea desfăşurată, 
pacienţii din Judeţul Iaşi, dar şi 
pe cei din celelalte judeţe ale 
Regiunii Nord-Est a României. 
Reabilitarea infrastructurii 
sanitare a Spitalului Clime de 
Urgenţă pentru Copii "Sf. 
Maria" Iaşi este imperativ 
necesară, având în vedere 
statutul de spital regional şi de 
cel mai important spital pentru 
copii din Regiunea de Nord-Est 
a României, acoperind 8 judeţe 
şi o populaţie, cu vârsta 
cuprinsă între 0 şi 18 ani, de 
peste 2 milioane de copii. 
Proiectul privind reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc  a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) 
din Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Silviu Nicu 

Macovei 

spitalului este în faza de proiect 
tehnic, valoarea totală a 
acestuia fiind de 85,01 milioane 
lei, 
sumă ce nu poate fi suportată 
integral din bugetul Judeţului 
Iaşi, prin Consiliul Judeţean 
Iaşi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

5.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se alocă suma de 11.695 mii 
lei pentru construirea 
Pavilionului 8, Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase "Sf. 
Parascheva" Iaşi.  
 

Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 

Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei 

Motivația: Proiectul propus 
pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase "Sf. Parascheva"   
Iaşi     este  întocmit   la  faza  
de   studiu de fezabilitate și are 
o valoare de totală de 47,51 
milioane lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc  a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) 
din Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

6.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se alocă suma de 53.901 mii 
lei pentru reabilitarea 
infrastructurii sanitare la 
Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" 
Iași.  
 

Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 

Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei 

Motivația: Suplimentarea este 
necesară pentru infrastructura 
sanitară: reabilitarea şi 
modernizarea Secţiei Clinice 
A.T.I. şi bloc operator pentru 
transplant renal; extindere 
clădire Ambulatoriu clinic, 
reabilitare termică şi 
eficientizare energetică clădire 
nouă C2, dotarea cu aparatură 
medicală de strictă necesitate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc  a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) 
din Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

 
7.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 

Sănătății 
 

Se alocă suma de 14.957 mii 
lei pentru reabilitarea 
infrastructurii sanitare la 
Spitalul Clinic de Recuperare 
Iaşi.  
 

Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 

Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei 

Motivația: Suplimentarea este 
necesară pentru infrastructura 
sanitară:  RK Corp D, etajele III, 
IV şi V; dotarea cu aparatură 
medicală de strictă necesitate; 
reabilitarea   staţiei   de   
preepurare   ape   uzate 
sulfuroase a spitalului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
 - nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc  a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) 
din Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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8.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 

Sănătății 
 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru construirea Spitalului 
Regional de Urgenţă Iaşi. 

 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 

Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei 

Motivația: Municipiul Iaşi a 
înaintat către Ministerul Sănătăţii 
documentele necesare demarării 
acestui proiect de investiții 
strategic şi solicită finanţarea din 
bugetul de stat a etapelor 
următoare pentru continuarea sa. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc  a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) 
din Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

9.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se solicită alocarea sumei de 
2.952 mii lei în vederea 
construirii corpului de clădire 

Motivația: Spitalului Municipal 
Paşcani a fost dat în funcţiune 
în anul 1982, iniţial nefiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Fondul de rezervă bugetară 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 8 - 

”Primiri Urgenţe”, din cadrul 
Spitalului Municipal de Urgenţă 
Paşcani, judeţul Iaşi. 
 

Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

Deputat PSD Vasile Axinte 
Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian 

Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu 
Macovei 

prevăzut cu spaţii destinate 
special pentru acordarea 
asistentei medicale de urgenţă. 
Datorită adresabilităţii din ce în 
ce mai mari şi complexității 
cazurilor prezentate la camera 
de gardă (73.758 înregistrate în 
anul 2016), conducerea 
Spitalului Municipal Paşcani a 
propus reconfigurarea spaţiilor 
existente în vederea construirii 
unui corp de clădire cu 
destinația primiri urgenţe. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2017 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc  a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) 
din Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

10.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ Capitolul 
5001/ Grupa51/ Articol 1/ 
Alineat 11/  Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetul 
fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate 

Se propune alocarea sumei 
1.800.000 mii lei pentru 
creșterea finanțării Asistenţei 
medicale primare. 
 
 
Autori: 

Este necesară creșterea 
finanțării medicinei primare prin 
legea privind bugetul de stat, 
care să aducă medicina 
primară la nivelul recomandat 
de Banca Mondială, adică 12% 
din FNUASS total. Din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
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  Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat PNL  Antoneta Ioniţă 

statisticile oficiale ale CNAS 
rezultă că medicina primară 
acordă 70-80% din serviciile 
medicale din sistem, deși 
finanțarea actuală a acesteia 
este de sub 6% din FNUASS 
total. Medicina de familie poate 
rezolva prompt si economic 
toate nevoile medicale uzuale 
ale populatiei, este accesibila si 
bine reprezentata in aproape 
toate zonele tarii. 
Asistența medicală primară 
este şi trebuie să fie primul 
bastion în slujba sănătăţii 
oamenilor. Studiile 
internaţionale, în special 
raportul Organizației Mondiale a 
Sănătății 2008 World Health 
Report “Asistența medicală 
primară – Acum mai mult ca 
niciodată!” 
(http://www.who.int/whr/2008/e
n/) au arătat de mult că ţările cu 
o asistență medicală primară 
(medicină de familie) bine 
dezvoltată, au o populaţie mai 
sănătoasă, mai puţine internări 
fără rost, o cheltuire mai 
eficientă a banilor din sistem. 
Studiile făcute pentru sistemul 
medical românesc de Banca 
Mondială, NICE 
(https://www.nice.org.uk/ ), au 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- Sursa de finanțare nu poate fi 
avuta în vedere întrucât  prin 
proiectul de buget pentru  
Ministerul Finanțelor Publice – 
Acțiuni Generale sunt finanțate 
cheltuielile obligatorii ale 
statului, respectiv contribuția 
României la bugetul Uniunii 
Europene, dobânzile aferente 
datoriei publice, schemele de 
ajutor de stat  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 10 
 

arătat necesitatea imperioasă 
de dezvoltare şi finanţare a 
asistenţei medicale primare. 
Procentul alocat medicinei de 
familie în Romania este mult 
subdimensionat, in contrast cu 
celelălte țări europene unde 
acesta este de minim 9 - 14% 
din sumele totale alocate 
sănătăţii. În 2016, datorită 
creşterii exclusive a finanţării 
segmentului spitalicesc, 
procentul era de sub 6% din 
FNUASS total, cel mai mic din 
anul 2008 până în prezent. 
Sursa de finanţare:  
- În vederea asigurării finanţării 
corespunzătoare, propunem 
diminuarea corespunzătoare a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE. 

11.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătății 
Cap. 5001, grupa 51, alin. 11 
Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma  de 74.804,422  mii lei  la 
bugetul Ministerului Sănătății 
pentru reabilitarea și 
consolidarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Argeş. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 

Asigurarea servicilor medicale 
potrivit legislaţiei specifice 
calităţii actului medical pentru 
locuitorii judeţului Argeş. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 74.804,422 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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Senatului 
Senator PNL de Argeș Ion 
Popa  
Deputat PNL de Argeș Dănuţ 
Bica 

12.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ Capitolul 
5001/ Grupa51/ Articol 02/ 
Alineat 12/  Transferuri pentru 
finantarea investiţiilor la spitale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa  
3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii/Capitolul 5001/ 
Grupa51/ Articol 02/ Alineat 12/  
Transferuri pentru finantarea 
investiţiilor la spitale cu suma 
de 135.000 mii lei în vederea 
demarării lucrărilor de 
construire la trei Spitalele 
Regionale Clinice de Urgenţă 
din Cluj, Craiova şi Iaşi. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

Se impune demararea, cât mai 
urgentă, a lucrărilor de 
construire a primelor trei 
Spitalele Regionale Clinice de 
Urgenţă din Cluj (Comuna 
Floreşti), Craiova şi Iaşi. 
Pentru aceste trei obiective de 
investiţii, autorităţile 
administraţiei publice 
locale/Guvernul au întreprins 
toate demersurile în vederea 
demarării lucrărilor, inclusiv 
adoptarea hotărârilor (hotărâri 
ale Consiliilor Judeţene sau 
Hotărâri de guvern) necesare 
privind stabilirea definitivă a 
amplasamentului acestora. 
În condiţiile în care pentru 
infrastructura spitalicească din 
România nu întruneşte 
condiţiile minimale de 
funcţionare, construirea de noi 
imobile, dotate corespunzător, 
se impune de urgenţă, chiar 
începând din cursul anului 
2017. Aceste investiţii ar 
deservi locuitorii din regiune la 
standarde înalte şi ar degreva 
unităţile spitaliceşti din alte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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municipii, inclusiv din Bucureşti. 
Sursa de finanţare:  
- Redistribuirea sumelor 
prevăzute la Titlul XII 
CHELTUIELI AFERENTE 
PROGRAMELOR CU 
FINANTARE RAMBURSABILĂ 
(în data de 5 decembrie, 
Guvernul României şi Banca 
Europeană de Investiții (BEI) au 
semnat, acordul de împrumut 
privind finanţarea construcţiei a 
trei spitale regionale de 
urgenţe, la Iaşi, Cluj şi Craiova.)  
- În vederea asigurării 
cofinanţării naţionale, 
propunem diminuarea 
corespunzătoare a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE.  

13.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ Capitolul 
5001/ Grupa51/ Articol 02/ 
Alineat 12/  Transferuri pentru 
finanțarea investiţiilor la spitale  
 

Se propune alocarea sumei de 
700.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului 
Regional de Urgenţă 
Timişoara. 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

Este obligatorie construirea 
unui spital regional de urgenţă 
la Timişoara, care să acopere 
necesităţile judeţelor din vestul 
României.  Menţionăm că 
exista documentaţie 
întocmită şi teren disponibil 
cu toate facilităţile pentru 
construirea acestui spital.  
În vederea asigurării cofinanţării 
naţionale, propunem 
diminuarea corespunzătoare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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Deputat PNL:  Pavel Popescu sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE. 

14.  Anexa3/26/02/ 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 12 
Ministerului Sănătăţii 
 

Se propune alocarea sumei de 
28.000 mii lei din suma alocata 
laAnexa3/26/02/cap5001/grupa
51/art.02/alin 12 - Ministerului 
Sănătăţii,  pentru consolidarea 
si reabilitarea corpurilor F, G si 
H al Spitalului Județean de 
Urgență Călărași, Județul 
Calarași. 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
 Raducu Filipescu, PNL 

Realizarea acestei investitii 
este absolut necesara in 
conditiile in care aceste corpuri 
de cladire au fost expertizate 
tehnic si incadrate in clasa a II-
a de risc seismic. 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 28.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

15.  Anexa nr. 3/26/  
Ministerul  Sănătății Capitolul 
5001/grupa51/art.02/alin 12 
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 
3/26/ Ministerul  Sănătății 
Capitolul 
5001/grupa51/art.02/alin 12 
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 
cu suma de 12.000 mii lei 
pentru finalizarea Spitalului 
municipal Fălticeni, județul 
Suceava. 
 
Autori: 

Lucrările sunt realizate în 
proporție de 95%. Noua unitate 
medicală va deservi o populație 
de 150.000 de locuitori din 
municipiul Fălticeni și peste 20 
de comune din zona limitrofă, 
va avea 250 de paturi, săli 
moderne de operație, camere 
cu sistem de ventilație și 
grupuri sanitare individuale, 
circuite pentru fluide medicale 
și aparatură de ultimă 
generație. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
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Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
- Daniel-Constantin Cadariu, 
senator Pnl Suceava 
- Ioan Balan, deputat Pnl 
Suceava 
- Angelica Fador, deputat Pnl 
Suceava 
- Bogdan Gheorghiu, deputat 
Pnl Suceava 
- Dumitru Mihalescul, deputat 
Pnl Suceava 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 12.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE  

amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

16.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii 
cap 5001/grupa51/art.02/ 
alin 12  

Se propune suplimentarea cu 
suma de 675.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului Regional 
de Urgenţă Craiova, Judeţul 
Dolj 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat PNL  Ionuţ Stroe 
Deputat PNL Mario Oprea  
Deputat PNL Giugea Nicolae 

Această unitate medicală este 
esenţială, pentru municipiul 
Craiova ci şi pentru regiune. Nu 
doar social, spitalul fiind menit 
să asigure cetăţenilor din 
această regiune servicii 
medicale de 
calitate, comparabile cu cele 
oferite de către furnizorii de 
servicii medicale din statele 
membre ale Uniunii Europene,  
dar şi din punct de vedere 
economic, fiind o investiţie 
publică mare, al locurilor de 
muncă care se creează şi nu în 
ultimul rând al beneficiilor în 
educatie, fiind vorba despre un 
spital regional universitar, în 
oraşul nostru cu o bună tradiţie 
în medicină. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
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Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 675000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
 

17.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătății 
Cap. 5001, grupa 51, alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale  
 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma  de 31.726,590 mii lei  la 
bugetul Ministerului Sănătății 
pentru extinderea şi 
modernizarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Argeş. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Senator PNL de Argeș Ion 
Popa  
Deputat PNL de Argeș Dănuţ 
Bica 
 

Asigurarea servicilor medicale 
potrivit legislaţiei specifice 
calităţii actului medical pentru 
locuitorii judeţului Argeş. 
 
 Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 31.726,590  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 16 
 

 
18.  Anexa  3/26/02/  

Ministerului Sănătăţii/ Capitolul 
5001/ Grupa51/ Articol 02/ 
Alineat 12/  Transferuri pentru 
finantarea investiţiilor la spitale  
 

Se propune alocarea sumei de 
675.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului 
Regional de Urgenţă Cluj în 
comuna Floreşti, Judeţul Cluj 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputaţi PNL:   
Florin Vasile Stamatian,  
Nechita Adrian Oros,  
Sorin Moldovan,  
Senator PNL Marius Nicoară 

Spitalul Regional Clinic de 
Urgenţă 
este un element cheie in 
strategia Consiliului Judeţean 
Cluj, care are în vedere 
transformarea judeţului intr-un 
punct de referinţă în domeniul 
sănătăţii pentru  această parte 
a ţării, având o capacitate 
ridicată de reacţie în caz de 
urgenţă, fiind în acest moment 
cel mai avansat dintre 
proiectele Spitalelor Regionale 
de Urgenţă. 
Pentru acest obiectiv de 
investiţii, autorităţile 
administraţiei publice locale au 
întreprins toate demersurile în 
vederea demarării lucrărilor, 
inclusiv adoptarea hotărârilor 
(hotărâri ale Consiliilor 
Judeţene) necesare privind 
stabilirea definitivă a 
amplasamentului acestuia. 
Sursa de finanţare:  
- Redistribuirea sumelor 
prevăzute la Titlul XII 
CHELTUIELI AFERENTE 
PROGRAMELOR CU 
FINANTARE RAMBURSABILĂ 
(în data de 5 decembrie, 
Guvernul României şi Banca 
Europeană de Investiții (BEI) au 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
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semnat, acordul de împrumut 
privind finanţarea construcţiei a 
trei spitale regionale de 
urgenţe, la Iaşi, Cluj şi Craiova.)  
- În vederea asigurării 
cofinanţării naţionale, 
propunem diminuarea 
corespunzătoare a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finantelor Publice - 
Actiuni Generale. 

19.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ Capitolul 
5001/ Grupa51/ Articol 02/ 
Alineat 12/  Transferuri pentru 
finantarea investiţiilor la spitale  
 

Se propune alocarea sumei de 
225.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului  Clinic 
de Urgenţă  Monobloc pentru 
Copii Cluj, Judeţul Cluj 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputaţi PNL:   
Florin Vasile Stamatian,  
Nechita Adrian Oros,  
Sorin Moldovan,  
Senator PNL Marius Nicoară 

Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii Cluj – Napoca este 
un spital pavilionar care îşi 
desfăşoară activitatea în 9 
locaţii diferite, având în 
structura actuală 11 secţii, 2 
compartimente, staţie de 
dializă, UPU, distribuite în 14 
clădiri, aflate pe raza 
Municipiului Cluj – Napoca, cu 
o distanţă medie de aproximativ 
4 km între ele.  Spitalul are în 
administrare imobile (clădiri şi 
terenuri) aflate în litigiu, 
revendicate în baza Legii nr. 
10/2001 (sau a OUG nr. 
94/2000, chiar și retrocedate. 
Din cauza acestor situaţii 
nesigure din punct de vedere 
juridic, funcţionarea spitalului 
este  dificilă, deoarece nu se 
permit reabilitări şi reamenajări 
ale secţiilor. Cluj-Napoca, ca 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
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centru universitar și medical, 
funcționează faptic nu doar ca 
spital județean pediatric, ci 
chiar regional. Este în interesul 
actului medical și al sănătății 
copiilor noștri să se realizeze 
cât mai urgent un spital 
monobloc, integrat. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 225000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 

credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
 

20.  Anexa3/26/02/ 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 12 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 1.000 mii lei din suma 
alocata la 
Anexa3/26/02/cap5001/grupa5
1/art.02/alin 12 - Ministerului 
Sănătăţii,  pentru demararea 
construirii spitalului județean 
Galați, Județul Galați.  
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Victor Paul Dobre, Deputat 
PNL 

Spitalul județean Galați este un 
obiectiv major pentru județul 
Galați dar și pentru zona de 
sud-est a României, în 
contextul în care infrastructura 
sanitară a României are mare 
nevoie de modernizare și 
dezvoltare. 
Sursa de finantare:  
Diminuarea cu suma de 1000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
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structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
 

21.  Anexa3/26/02/ 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 12 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 a sumei prevăzute în 
Anexa 3/26/28 cu suma de 
135.000 mii lei pentru 
finanţarea construcției unui nou 
spital județean. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
construcția unui nou spital 
județean în județul Sibiu.  
Este de menționat faptul că 
spitalul județean existent are 
peste 100 de ani, iar constructia 
unui nou spital județean la 
standarde europene si moderne 
este impetuos necesară.  
De asemenea, vă aducem la 
cunoștință faptul că, în anul 
2016, s-a primit, prin HG nr. 
912/2016, terenul necesar 
construirii noului spital, iar prin 
adresa nr. VVV08/04.01.2017 
s-a primit de la Ministerul 
Sănătății, proiectul tehnic 
necesar, reducându-se astfel 
foarte mult timp și resurse 
financiare necesare îndeplinirii 
acestui obiectiv de prioritate 
zero pentru județul Sibiu. 
Sursa de finanţare:   
Diminuarea cu suma de 
135.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
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Deputat PNL Contantin 
Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 

Ministerul  Finanțelor Publice - 
Acțiuni Generale 

22.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ Capitolul 
5001/ Grupa51/ Articol 02/ 
Alineat 12/  Transferuri pentru 
finanțarea investiţiilor la spitale  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa  
3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii/Capitolul 5001/ 
Grupa51/ Articol 02/ Alineat 12/  
Transferuri pentru finanțarea 
investiţiilor la spitale cu suma 
de 20.000 mii lei în vederea 
demarării lucrărilor de 
construire la obiectivul de 
investiţii „Spital clinic de 
urgenţă” în Municipiul 
Bucureşti. 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Municipiul Bucureşti nu are nici 
în prezent capacitatea 
spitalicească necesară pentru a 
putea face faţă solicitărilor în 
regim de urgenţă venite din 
partea locuitorilor Capitalei, la 
care se adaugă cele venite din 
zonele limitrofe. Pentru acest 
motiv se impune construirea de 
urgenţă a unui spital clinic de 
urgenţă de mare capacitate, în 
vederea asigurării unui răspuns 
adecvat tuturor solicitărilor 
venite în regim de urgenţă. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finantelor Publice - 
Actiuni Generale şi diminuarea 
acestora cu suma de 20.000 
mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
 

23.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ Capitolul 

Se propune suplimentarea 
sumei cu 100.000 mii lei pentru   

Este necesară suplimentarea 
cu 100.000 lei deoarece suma 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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5001/ Grupa 20/ Articol 32 
 

Finantarea programelor 
nationale de sanatate derulate 
de unitatile sanitare din reteaua 
administratiei publice locale 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat PNL:  Florin Vasile 
Stamatian 

alocată pe anul 2017 este  in 
descrestere faţă de anul 2016 
cu aproape 40%. 
Sursa de finanţare:  
-  Diminuarea cu suma de 
10000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finantelor Publice - 
Actiuni Generale. 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

24.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ Capitolul 
5001/ Grupa51/  
 

Se propune dublarea  sumei 
alocate pentru cercetare 
aplicativă în medicină. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat PNL:  Florin Vasile 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 225000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
diminua/suplimenta, ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
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Stamatian Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

25.  Anexa nr. 3/26/02    Ministerul 
Sănătății 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 23 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale 
în sănătate 
10290 mii lei 

Anexa nr. 3/26/02    Ministerul 
Sănătății 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 23 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale 
în sănătate 
28290 mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Mircea Banias – 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 18000 mii lei a 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
în vederea efectuării de 
reparaţii capitale şi dotarea cu 
echipamente medicale a 
Policlinicii Medgidia, 
Ambulatoriu al Spitalului 
Municipal Medgidia. Această 
unitate medicală deserveşte 
120000 de locuitori ai judeţului 
Constanţa. Această investiţie 
este imperativ necesară, 
întrucât ambulatoriul nu mai 
corespunde nici tehnic şi nici 
funcţional structurii 
organizatorice aprobate. În 
prezent, Spitalul Municipal 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-sursa de finanţare propusă, 
respectiv bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene, nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene  
a fost astfel dimensionat incât 
sa permită desfaşurarea 
activităţilor specifice ale 
acestuia.  
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Grup Parlamentar ALDE  Medgidia este încadrat în 
Categoria III, conform Ordinului 
Ministrului Sănătăţii nr. 
1408/2010. Subfinanţarea 
cronică a investiţiilor în 
sănătate va avea consecinţe 
nefaste pe termen mediu şi 
lung. Neîndeplinirea acestor 
investiţii va conduce la 
retrogradarea spitalului, 
închiderea mai multor secţii – 
cu consecinţe negative pentru 
populaţie. În plus, această 
retrogradare va bloca spitalul 
de la a mai putea accesa 
fonduri nerambursabile externe 
pentru investiţii viitoare, 
conducând la un efort 
suplimentar asupra bugetului 
de stat. 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor 
Europene: 
Anexa 3/15/02 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 38 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Se propune transferarea a 
18000 mii lei din bugetul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 24 
 

2.270.000 mii lei alocat 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală. Având în 
vedere importanţa investiţiilor în 
sănătate subliniate în 
programul de guvernare cât şi 
faptul că PNDL-ul are printre 
obiective finanțarea acestor 
investiţii, acest transfer către 
Ministerul Sănătății facilitează 
reparaţia şi dotarea unităţii 
spitaliceşti menţionate fără a 
prejudicia în niciun fel 
bugetul de stat şi fără a 
genera costuri suplimentare. 

26.  Legea bugetului de stat pe anul 
2017 
Anexa nr.3/26/29 

Alocarea de fonduri necesare 
construirii unui spital modern 
regional la Galați, cu 1000 de 
paturi. 
Suma: 13.572 mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Eugen Durbacă - 
Grup Parlamentar ALDE 

Spitalele existente nu au spații 
corespunzătoare pentru cazare, 
tratament și operații. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

27.  Anexa nr.3/26 Ministerul Propunem includerea în cadrul Continuarea investiției este Se propune respingerea 
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Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 mii 
lei 

sumelor alocate prin transfer 
bugetelor locale destinate 
finanțării reparațiilor capitale în 
sănătate pentru: 
 
Reabilitarea instalației de 
canalizare și punerea în 
funcțiune a stației de epurare – 
Spitalul județean Covasna 
Propuneri 2017 ....3.600 mii lei 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Benkő Erika, 
Márton Árpád, Kulcsár-Terza 
József, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna, Fejér László 
Ödön - senatori UDMR 

necesară în vederea menținerii 
autorizației de mediu (program 
de conformare până în anul 
2018), autorizației sanitare și 
obtinerii autorizației PSI a 
spitalului prin realizarea stației 
de epurare, respectiv realizarea 
unui rezervor de apă pentru 
rezervă și incendiu. 
 
  

amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzută sursa de 
finanțare 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

28.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor capitale in 
sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 mii 

Propunem majorarea sumelor 
alocate prin transfer bugetelor 
locale destinate finanțării 
reparațiilor capitale în sănătate 
pentru: 
 
Reparații capitale la Secția 
Interne – Spitalul județean 
Covasna 
Propuneri 2017...13.000 mii lei 
 
Autori: 

Clădirea este monument istoric 
care necesită intervenții majore 
de reabilitare în vederea 
desfășurării activității medicale 
în siguranță și creșterii 
confortului pacienților. Totodată 
se asigură consumuri ale 
clădirii în condiții de eficiență 
energetică. Urgența intervenției 
este susținută și de faptul că 
acoperișul este deteriorat și 
afectează siguranța 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
bugetelor locale destinate 
finanțării reparațiilor capitale în 
sănătate sunt prevăzute în 
poziție globală în bugetul 
Ministerului Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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lei Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Benkő Erika, 
Márton Árpád, Kulcsár-Terza 
József, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna, Fejér László 
Ödön - senatori UDMR 

persoanelor. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

29.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 mii 
lei 

Propunem includerea în sumele 
alocate prin transfer bugetelor 
locale destinate finanțării 
reparațiilor capitale în sănătate 
a obiectivului: 
 
Lucrări de reabilitare și reparații 
capitale la Spitalul de Psihiatrie 
Tulgheș, jud. Harghita 
 
Propuneri 2017…... 1.547 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Kelemen Hunor, 
Korodi Attila, Bende Sándor, 
Benedek Zacharie, Sebestyén 
Csaba, Erdei D. István - 
deputați UDMR 

Lucrările cuprind amenajarea 
unei secții noi de psihiatrie cu 
plată pentru bolnavii cronici, 
învelitori la pavilioanele 
spitalului (nr. 3, 12, 18, 19, 20, 
23), reparații ale instalațiilor 
electrice de alimentare a 
clădirilor spitalului, toate 
necesare în vederea asigurării 
unui act medical de calitate 
pacienților săi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta sursa de 
finanțare 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 
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László Attila, Verestoy Attila, 
Turos Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

30.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 
Propuneri 2017......23.100 mii 
lei  
 

Propunem majorarea sumelor 
alocate prin transfer bugetelor 
locale destinate finanțării 
reparațiilor capitale în sănătate 
pentru: 
 
"Reabilitare, modernizare, 
extindere şi dotare secţie de 
psihiatrie” - Spitalul județean de 
urgență Zalău, județul Sălaj 
Propuneri 2017 ....30.660 mii 
lei  
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Seres Dénes, 
Erdei D. István, deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

Lucrările proiectate sunt 
necesare pentru implementarea 
pachetului de măsuri elaborat 
în vederea asigurării calității 
serviciilor medicale. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
bugetelor locale destinate 
finanțării reparațiilor capitale în 
sănătate sunt prevăzute în 
poziție globală în bugetul 
Ministerului Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

31.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale 

Propunem majorarea sumelor 
alocate prin transfer bugetelor 
locale destinate finanțării 
reparațiilor capitale în sănătate 
pentru: 
 
"Extindere ambulatoriu, 
spitalizare de zi și bloc 

Sumele sunt necesare finalizării 
lucrărilor de modernizare, al 
căror cost suportat de la 
bugetul județului se ridică la 
8.000 mii lei. Lucrările 
proiectate sunt necesare pentru 
asigurarea circuitelor prevăzute 
de lege, precum și pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
bugetelor locale destinate 
finanțării reparațiilor capitale în 
sănătate sunt prevăzute în 
poziție globală în bugetul 
Ministerului Sănătății  
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pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 mii 
lei 

operator”- Spitalul județean de 
urgență Zalău, județul Sălaj 
Propuneri 2017 ....13.923 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Seres Dénes, 
Erdei D. István - deputați 
UDMR 
László Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

implementarea pachetului de 
măsuri elaborat în vederea 
creșterii calității serviciilor 
medicale. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

32.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 mii 
lei 

Propunem majorarea sumelor 
alocate prin transfer bugetelor 
locale destinate finanțării 
reparațiilor capitale în sănătate 
pentru: 
 
Spitalul Județean – lucrări, jud. 
Sibiu 
Propuneri 2017 ....135.000 mii 
lei  
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Benedek 
Zacharie -  Erdei D. István, 

Proiectul este în valoare totală 
de aprox. 675.000 mii lei. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
bugetelor locale destinate 
finanțării reparațiilor capitale în 
sănătate sunt prevăzute în 
poziție globală în bugetul 
Ministerului Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

33.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 
Propuneri 2017......23.100 mii 
lei 

Solicităm majorarea sumelor 
alocate investițiilor de capital 
pentru spitalele aflate în 
subordinea autorităților 
administrației publice locale 
pentru: 
 
Extindere UPU – Spitalul 
județean Covasna 
Propuneri 2017 ....2.700 mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Benkő Erika, 
Márton Árpád, Kulcsár-Terza 
József, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna, Fejér László 
Ödön - senatori UDMR 

Prin aceste lucrări se asigură 
suprafețele necesare 
desfășurarii activității, a 
circuitelor, în condițiile 
respectării cerințelor legale. In 
caz de nerealizare, UPU își va 
desfășura activitatea pe o 
suprafață de aprox 350 mp la 
un numar de 32.000 de 
prezentări. 
 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
destinate finanțării investițiilor la 
spitale sunt prevăzute în poziție 
globală în bugetul Ministerului 
Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

34.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 

12 Transferuri pentru 

Solicităm majorarea sumelor 
alocate investițiilor de capital 
pentru spitalele aflate în 
subordinea autorităților 
administrației publice locale 
pentru: 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor privind 
consolidarea și reamenajarea 
Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Brașov - Pavilion 
Central. Valoarea totală a 
obiectivului de investiții fiind de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
destinate finanțării investițiilor la 
spitale sunt prevăzute în poziție 
globală în bugetul Ministerului 
Sănătății  
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finantarea investitiilor la 
spitale 

Propuneri 2017......23.100 mii 
lei 

 
Consolidarea și reamenajarea 
Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Brașov - Pavilion 
Central  
 
Propuneri 2017 .... 25.703,86 
mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Ambrus Izabella 
Agnes, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

28.309,400 mii lei, TVA inclus 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

35.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 
Propuneri 2017......23.100 mii 
lei 

Solicităm majorarea sumelor 
alocate investițiilor de capital 
pentru spitalele aflate în 
subordinea autorităților 
administrației publice locale 
pentru: 
 
Clădire nouă pentru Spitalul de 
Pneumologie – Spitalul 
județean Covasna 
Propuneri 2017 ....1.800 mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 

Respectarea circuitelor 
(pneomologie-
pneumoftiziologie), respectiv a 
cerințelor legale într-o clădire 
monument istoric este 
imposibilă. Pe de altă parte, 
mutarea dispensarului TBC din 
centrul orașului din punct de 
vedere epidemiologic este 
necesara. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
destinate finanțării investițiilor la 
spitale sunt prevăzute în poziție 
globală în bugetul Ministerului 
Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Benkő Erika, Márton Árpád, 
Kulcsár-Terza József, Vass 
Levente, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna, Fejér László 
Ödön - senatori UDMR 

economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

completările ulterioare. 
 

36.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 
Propuneri 2017......23.100 mii 
lei  

Solicităm majorarea sumelor 
alocate investițiilor de capital 
pentru spitalele aflate în 
subordinea autorităților 
administrației publice locale 
pentru: 
 
Spitalul Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc – mutarea 
secțiilor Boli Infecțioase și 
Pneumofiziologie în clădirea 
Policlinicii, înființare Laborator 
de analize medicale, jud 
Harghita 
Propuneri 2017…... 22.250 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Kelemen Hunor, 
Korodi Attila, Bende Sándor, 

Construirea unui nou spital este 
imperios necesară deoarece 
clădirea care actualmente 
găzduiește această instituție 
sanitară pe de o parte a devenit 
în timp improprie scopului 
servit, iar pe de altă parte 
problema proprietății se află în 
litigiu 
Suma solicitată acoperă 
cheltuielile de proiectare și 
execuție. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
destinate finanțării investițiilor la 
spitale sunt prevăzute în poziție 
globală în bugetul Ministerului 
Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Benedek Zacharie, Sebestyén 
Csaba, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Verestoy Attila, 
Tánczos Barna, Turos Loránd - 
senatori UDMR 

37.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 

22 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii 
medicale si 
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in 
sanatate 

Propuneri 2017 .....7.800 mii lei 

Solicităm majorarea sumelor 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Sănătății pentru 
dotarea unităților medicale din 
subordinea autorităților publice 
locale cu aparatură medicală 
 
Spitalul Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc – aparatură 
medicală 
Propuneri 2017…... 7.688 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Kelemen Hunor, 
Korodi Attila, Bende Sándor, 
Benedek Zacharie, Sebestyén 
Csaba, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, 
Verestoy Attila, Tánczos Barna 
- senatori UDMR 

Spitalul județean are mare 
nevoie de aparatură medicală, 
cea aflată în dotare fiind 
învechită, alte aparate lipsind, 
ceea ce îngreunează sau face 
imposibilă stabilirea cu 
acuratețe a diagnosticelor. 
 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
bugetelor locale pentru 
finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate  sunt 
prevăzute în poziție globală în 
bugetul Ministerului Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

38.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 

Solicităm majorarea sumelor 
prevăzute în bugetul 

Spitalul județean are mare 
nevoie de aparatură medicală, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 

22 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii 
medicale si 
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in 
sanatate 

 
Propuneri 2017 .....7.800 mii lei 

Ministerului Sănătății pentru 
dotarea unităților medicale din 
subordinea autorităților publice 
locale cu aparatură medicală 
 
Dotare cu aparatură și 
echipamente medicale a 
ambulatoriului integrat de 
specialitate” - Spitalul județean 
de urgență Zalău, județul Sălaj 
Propuneri 2017 ....20.678 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Seres Dénes, 
Erdei D. István - deputați 
UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, 
Turos Loránd - senatori UDMR 

cea aflată în dotare fiind 
învechită, alte aparate lipsind, 
ceea ce îngreunează sau face 
imposibilă stabilirea cu 
acuratețe a diagnosticelor. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

- sumele alocate prin transfer 
bugetelor locale pentru 
finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate  sunt 
prevăzute în poziție globală în 
bugetul Ministerului Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

39.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 

22 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii 

Solicităm alocarea sumelor 
necesare dotării cu aparatură 
medicală, în completarea celor 
pentru care Consiliul județean 
Mureș a aprobat deja 
cofinanțarea: 
 
Propuneri 2017…... 30.808 mii 
lei 
 
Autori: 

Aparatura medicală a cărei 
achiziționare a fost aprobată 
cuprinde computer-tomograf, 
aparat de rezonanță magnetică, 
aparate de radiologie și de 
ecografie, sterilizatoare – în 
lipsa cărora actul medical este 
lipsit de acuratețe.  
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
bugetelor locale pentru 
finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate  sunt 
prevăzute în poziție globală în 
bugetul Ministerului Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
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medicale si 
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in 
sanatate 

Propuneri 2017 .....7.800 mii lei 

Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Csép Éva-
Andrea, Biró Zsolt-István, Erdei 
D. István - deputați UDMR 
László Attila, Novák Csaba-
Zoltán, Császár Károly Zsolt, 
Tánczos Barna, Turos Loránd - 
senatori UDMR 

8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

40.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
22 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii 
medicale si echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in 
sanatate 
 
Propuneri 2017 .....7.800 mii lei 

Solicităm alocarea sumelor 
necesare dotării cu aparatură 
medicală a spitalului municipal 
Gheorgheni, județul Harghita 
 
Propuneri 2017....1.414 mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Kelemen Hunor, 
Korodi Attila, Bende Sándor, 
Benedek Zacharie, Sebestyén 
Csaba, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Verestoy Attila, 
Tánczos Barna, Turos Loránd,  
- senatori UDMR 

Spitalul municipal Gheorgheni 
deservește anual peste 5.200 
de pacienți în spitalizare 
continuă, 8.300 în sistem de zi 
și 45.000 în ambulatoriu de 
specialitate. Dotările spitalului 
sunt foarte vechi, uzura morală 
este de 89%, iar cheltuielile cu 
mentenanța și repararea 
aparatelor sunt deja mult prea 
mari. 
Necesarul dotărilor acoperă un 
CT, laparoscop, aparate pentru 
ecografii (inclusiv doppler și 
ocular). Spitalul dispune de 
personalul de specialitate care 
să valorifice la maximum 
potențialul aparatelor moderne 
în beneficiul pacienților. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele alocate prin transfer 
bugetelor locale pentru 
finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate  sunt 
prevăzute în poziție globală în 
bugetul Ministerului Sănătății  
- stabilirea priorităților in 
realizarea obiectivelor de 
investiții și repartizarea 
fondurilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

41.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
Introducerea unei fișe de 
investiții noi 

Solicitarea vine ca urmare a 
necesității demarării lucrărilor la 
acest obiectiv de investiții 
 
Spitalul Regional de Urgență 
Cluj 
Propuneri 2017…... 46.000 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Vass Levente, Csoma Botond, 
Erdei D. István - deputați 
UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, 
Turos Loránd - senatori UDMR 

Situația terenurilor (comuna 
Florești) este clarificată, 
acestea fiind trecute din 
proprietatea statului și 
administrarea MApN la 
Consiliului județean Cluj care la 
rândul său le-a transmis 
Ministerului Sănătății. Suma 
este minimul necesar demarării 
investiției. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- nu se precizează pozițiile 
bugetare care se doresc  a se 
suplimenta ceea ce contravine 
prevederilor  art. 17, alin. (21) 
din Legea nr. 500/2002  potrivit 
cărora „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
 

42.  Anexa nr. 3/26/02 Ministerul 
Sănătății  
Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 

Introducerea în Anexa 
nr.3/26/02 a obiectivului de 
investiții „Construcții noi, 
Serviciul de Ambulanță 
Județean Sălaj, județul 
Sălaj”, în valoare de 2.500 mii 

Se propune admiterea 
amendamentului întrucât, în 
prezent, Substația de 
Ambulanță Jibou și Substația 
de Ambulanță Crasna nu au 
sedii proprii, desfășurându-și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
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Articolul 01 Active fixe 
Alineat 01  
Denumire indicator: Construcții 
 
 

lei (3x833 mii lei), plus cheltuieli 
necesare studiilor de 
fezabilitate și alte cheltuieli, în 
valoare de 171 mii lei. Valoarea 
totală este 2.671 mii lei.  
Construcțiile sunt destinate 
Substației Jibou și Substației 
Crasna. Beneficiar: Serviciul de 
Ambulanță Județean Sălaj, 
județul Sălaj. 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat LIVIU-IOAN BALINT, 
Grupul PMP 

activitatea în incinta Spitalului 
Orășenesc Jibou, respectiv într-
un spațiu pus la dispoziție de 
Primăria Crasna. 
Starea avansată de degradare 
a spațiilor face imposibilă 
utilizarea lor conform 
destinației, rețeaua electrică 
învechită nu permite 
conectarea permanentă a 
ambulanțelor la rețeaua 
electrică.  
Conducerea Serviciului 
Județean de Ambulanță Sălaj a 
apelat în repetate rânduri la 
sprijinul Primăriei Jibou și a 
Consiliului Local Jibou, ce au în 
administrare clădirea, pentru 
alocarea unor fonduri din 
bugetul local, destinate 
efectuării unei investiții. De 
fiecare dată, răspunsul 
acestora a fost unul nefavorabil, 
motivul fiind lipsa fondurilor 
bugetare, ambulanța nefiind o 
prioritate pentru administrația 
locală. 
La Substația Crasna, situația 
este mult mai gravă. Serviciul 
de Ambulanță a funcționat în 
incinta Spitalului Crasna, însă a 
fost obligat să părăsească 
locația deoarece spitalul a intrat 
în reabilitare. În acest moment, 

nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.- potrivit 
art. 17, alin. (21) din Legea nr. 
500/2002  „Parlamentul va lua 
în dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 
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Substația Crasna funcționează 
într-un spațiu pus la dispoziție 
de Primăria Crasna.  
Menționăm că Serviciul de 
Ambulanță Județean Sălaj  
deține terenuri în cele două 
localități, fapt pentru care vă 
solicită sprijinul alocării de 
fonduri în vederea construirii de 
clădiri care să asigure circuite 
funcționale, spații medicale, 
spații personal (vestiar, grup 
sanitar), spații pentru 
dezinfecție aparatură medicală 
și autosanitare. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătății - Resurse generale  

43.  Anexa nr. 3/26/02 Ministerul 
Sănătății  
Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 
Articolul 03  
Denumire indicator: Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Introducerea în Anexa 
nr.3/26/02 a obiectivului de 
investiții „Reparații capitale 
garaje Serviciul de 
Ambulanță Județean Sălaj, 
județul Sălaj”, în valoare de 
2.516 mii lei, în anul 2017. 
Beneficiar: Serviciul de 
Ambulanță Județean Sălaj, 
județul Sălaj. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât, în 
prezent, garajele existente în 
incinta Stațiilor Serviciului de 
Ambulanță Județean Sălaj sunt 
într-o stare precară, care nu 
permite utilizarea lor. Starea 
avansată de degradare a 
garajelor face imposibilă 
utilizarea acestora conform 
destinației, iar rețeaua electrică 
învechită nu permite 
conectarea permanentă a 
ambulanțelor la rețeaua 
electrică. Imposibilitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare . 
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Deputat LIVIU-IOAN BALINT, 
Grupul PMP 

utilizării în condiții de siguranță 
a garajelor a fost semnalată în 
repetate rânduri de către 
inspectorii ISU Sălaj, dar până 
acum nu s-au alocat fonduri 
pntru remedierea situației. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătății - Resurse generale 

44.  Anexa nr. 3/26/02 Ministerul 
Sănătății  
Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 
Articolul 01 Active fixe 
Alineat 03  
Denumire indicator: Mobilier, 
aparatură birotică şi alte alte 
active corporale 
 

Introducerea în Anexa 
nr.3/26/02 a obiectivului de 
investiții „Achiziționarea unui 
computer tomograf de înaltă 
rezoluție”, în valoare de 425 
mii lei, în anul 2017. Beneficiar: 
Spitalul Orășenesc Jibou, 
județul Sălaj. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat LIVIU-IOAN BALINT, 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât un 
computer tomograf de înaltă 
rezoluție poate determina 
diagnosticul pacienților în mai 
puțin de o oră de la producerea 
unor accidente. Spitalul 
Orășenesc Jibou deservește o 
populație de peste 50.000 de 
locuitori. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătății - Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

45.  Anexa nr. 3/26/02 Ministerul 
Sănătății  
Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 
Articolul 03  
Denumire indicator: Reparații 
capitale aferente activelor fixe 

Introducerea în Anexa 
nr.3/26/02 a obiectivului de 
investiții „Modernizare 
Dispensar TBC – Spitalul 
Orășenesc Jibou, județul 
Sălaj”, în valoare de 220 mii 
lei. Beneficiar: Spitalul 
Orășenesc Jibou, județul Sălaj. 
 

Dispensarul TBC se află într-o 
stare avansată de degradare, 
cu pereți fisurați, cu acoperiș 
deteriorat și cu o stare 
funcțională a cabinetelor 
necorespunzătoare. 
Dispensarul TBC deservește o 
populație de peste 50.000 de 
locuitori.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua ceea ce 
contravine prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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 Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat LIVIU-IOAN BALINT, 
Grupul PMP 

Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat – Ministerul Sănătății - 
Resurse generale (1); Resurse 
ale proiectelor finanțate din 
surse externe (298+299) 

- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

46.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investitiilor  
Proiectul 1. Finanțarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare 
Subproiectul d. Construirea 
Spitalelor Regionale de 
Urgență, inclusiv prin 
Programul Operațional 
Regional: 8 spitale regionale și 
1 spital republican, în București 

Se propune alocarea sumei de 
495000 mii lei, sumă necesară 
pentru finanţarea unor lucrări 
de finalizare a constructiei 
Spitalului de pe Calea 
Torontalului, km 5 – Institutul 
Regional de Oncologie 
Timişoara, județul Timiș.  
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Cornel Mircea  Sămărtinean, 
deputat PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Institutului Regional de 
Oncologie Timișoara. 
Majorarea sumei este necesară 
pentru demararea şi finalizarea 
lucrărilor de construcţie a  de 
pe Calea Torontalului, km 5. 
Menționăm faptul că Institutul 
Regional de Oncologie 
Timişoara reprezintă o investiţie 
la nivel regional, un proiect de o 
importanţă vitală atât pentru 
populaţia municipiului 
Timișoara, cât şi pentru 
populaţia din judeţele limitrofe.  
Sursa de finanţare: -din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
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bugetul alocat Ministerului 
Sănătății  

amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

47.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investitiilor  
Proiectul 1. Finanțarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiții 
începute in anii precedenti 

Se propune alocarea 1000 mii 
lei  sumă necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcție la  noul corp de 
clădire al Spitalului de Copii 
„Louis Țurcanu”, municipiul 
Timișoara,județul Timiș 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Cornel Mircea  Sămărtinean, 
deputat PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea acestui obiectiv   ale 
cărui lucrări au fost demarate 
din 2014 nefiind finalizate nici 
pînă în prezent. 
Sursa de finanţare:  
-din bugetul alocat Ministerului 
Sănătății  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 

48.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investitiilor  
Proiectul 1. Finanțarea 

Alocarea sumei de  112.500 mii 
lei pentru finantarea obiectivului 
de investitii "Studiu de 
fezabilitate si constructie Spital 
de Pediatrie Ploiesti" in anul 

Condițiile de tratament pentru 
copiii din Prahova sunt 
actualmente improprii. Secțiile 
de pediatrie de la spitalele din 
județ înregistrează un deficit de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
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dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiții 
începute in anii precedenti 

2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrari.         
                                           
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                         
Grupul PMP 

număr de paturi, și nu întrunesc 
condițiile de igienă cerute de un 
act medical de calitate.   Sursa 
de finantare: prin reditribuirea 
resurselor in cadrul Ministerului 
Sanatatii 

sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020”  

49.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investitiilor  
Proiectul 1. Finanțarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 
prin efectuarea lucrarilor de 
reparatii capitale; 

Alocarea sumei  de 2.500 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,, Reabilitare spital 
psihiatrie Voila" in anul 2017, 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                                                         
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        
 Grupul PMP 

Spitalul de psihiatrie din Voila, 
în care sunt tratați bolnavi din 
mai multe județe din sudul țării, 
oferă condiții de spitalizare 
improprii.  Sursa de finantare: 
prin reditribuirea resurselor in 
cadrul Ministerului Sanatatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 

50.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investitiilor  
Proiectul 2. Dotarea unitatilor 
sanitare cu aparatura medicala, 
echipamente si 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei  
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Modernizarea 
serviciului ambulanta local 
Slanic" in anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 

Creșterea capacității de 
intervenție cu mijloace de 
transport în caz de urgență 
medicală este, actualmente, o 
necesitate în localitățile  care 
nu dispun de unități spitalicești 
adecvate. Sursa de finantare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
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mijloace de transport sanitar 
specifice, Subproiectul b. 
Dotarea cu mijloace de 
transport sanitar specifice 

contractarii lucrarii.                                                                   
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        
Grupul PMP 

prin reditribuirea resurselor in 
cadrul Ministerului Sanatatii 

”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 

51.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în domeniul 
investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor sanitare 
prin efectuarea lucrărilor de 
reparaţii capitale; 

Introducere în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Înlocuire instalaţie electrică 
în Secţia de 
pneumologie/TBC, 
osteoarticular – Spitalul 
Judeţean Constanţa”, cu 
suma de 1.750 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
La Secţia TBC a Spitalului 
Clinic de Urgenţă Judeţean 
Constanţa vin să se trateze 
bolnavi din toată ţara. Instalaţia 
electrică este veche de peste 
40 de ani, motiv pentru care 
activitatea medicală se 
desfăşoară cu mare dificultate 
sau deloc. De asemenea, riscul 
unui incendiu cauzat de starea 
precară a instalaţiei electrice 
este foarte mare. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
- nu este prevăzută concret 
poziția la care se dorește 
alocarea sumei - în 
amendament se face referire la 
aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 
 

52.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în domeniul 

Introducere în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii  
”Spital Clinic de balneologie 

Motivaţia amendamentului 
Clădirile sunt vechi, 
nereabilitate de foarte mult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
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investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor sanitare 
prin efectuarea lucrărilor de 
reparaţii capitale; 

Eforie”, cu suma de 2.695 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

timp, fapt care îngreunează 
activitatea medicală şi supune 
pacienţii la riscul contaminării 
cu infecţii nosocomiale. Una 
dintre clădiri are acoperişul atât 
de deteriorat încât  plouă/ ninge 
în interior, aşa încât aici 
activitatea medicală nu se 
poate desfăşura.  
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Realocare sume prin 
transferul de la alte unităţi ale 
administraţiei publice 
 

sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

53.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în domeniul 
investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Centru ambulatoriu la 
Policlinica Eforie Nord, 
renovarea cabinetelor 
medicale şi dotarea cu cel 
putin doua ambulanţe cu 

Motivaţia amendamentului  
Fiind staţiune turistică şi având 
peste 10.000 de locuitori, în 
localitatea Eforie se impune 
existenţa asistenţei şi serviciilor 
medicale în permanenţă.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
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Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor sanitare 
prin efectuarea lucrărilor de 
reparaţii capitale; 

aparatură performantă”, cu 
suma de 2.475 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 

”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

54.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investiţiilor  
Proiectul 2. Dotarea unităţilor 
sanitare cu aparatura medicala, 
echipamente si 
mijloace de transport sanitar 
specifice, 
Subproiectul b. Dotarea cu 
mijloace de transport sanitar 

Introducerea în Anexa  3/26  a 
obiectivului de investiţii 
"Achiziţionare ambulanţă", cu 
suma de 157 mii lei. 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivația amendamentului 
Este necesară achiziţionarea 
unei ambulanţe pentru centrul 
medical din comuna Mihai 
Viteazu, deoarece, în caz de 
urgență medicală, distanța ce 
trebuie parcursă până la 
Spitalul Municipal Constanța 
este de peste 60 de km. 
Această ambulanță va putea 
deservi și localitațile învecinate, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
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specifice Grupul parlamentar PMP 
 

aflate în aceeași situație, și în 
acest fel se va descongestiona 
într-o oarecare măsură 
activitatea serviciului de 
ambulanță Constanța. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 

credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

55.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investiţiilor  
Proiectul 2. Dotarea unităţilor 
sanitare cu aparatura medicala, 
echipamente si 
mijloace de transport sanitar 
specifice, 
Subproiectul b. Dotarea cu 
mijloace de transport sanitar 
specifice 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Amenajare şi dotare 
dispensar în satul Siminoc şi 
achiziţionare ambulanţă în 
oraşul Murfatlar”, cu suma de 
585 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivaţia amendamentului  
Oraşul Murfatlar are peste 
12.000 de locuitori, pentru care 
trebuie să asigure servicii 
medicale permanente. Pentru o 
mai bună desfăşurare a 
activităţii medicale din localitate 
este nevoie ca satul Simioc să 
aibă un dispensar funcţional şi 
dotat cu toate echipamentele 
necesare, iar spitalul din 
Murfatlar să aibă o ambulanţă.   
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
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Grupul parlamentar PMP „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

56.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în domeniul 
investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor sanitare 
prin efectuarea lucrărilor de 
reparaţii capitale; 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare şi dotare Spital 
Municipal Mangalia”, cu suma 
de 15.000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesara renovarea 
Spitalului Municipal Mangalia şi 
dotarea acestuia cu aparatură 
de specialitate, pentru ca 
activitatea medicală să se 
poată desfăşura la cele mai 
înalte standarde. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

57.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în domeniul 
investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor sanitare 
prin efectuarea lucrărilor de 
reparaţii capitale; 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Reabilitare, modernizare şi 
dotare centru ambulatoriu”, 
cu suma de 1.800 mii lei. 
 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea acestui 
amendament deoarece, la ora 
actuală, nu exista în oraşul 
Negru Vodă un centru 
ambulatoriu permanent.  
În acest sens, se propune 
reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea fostei clădiri a 
dispensarului. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Realocare sume prin 
transferul de la alte unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei - în amendament se face 
referire la aspecte prezentate în 
”Documentul de sinteză privind 
politicile și programele bugetare 
pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020” 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

58.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul Introducerea în Anexa nr. 3 
/26/01 a obiectivului de investiții 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru următoarele lucrări, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Sănătății „Spitalul de Boli Cronice 
Sfântul Ioan Târgu Frumos, 
județul Iași”, cu suma de 
270.000 mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

extrem de importante pentru ca 
unitatea medicală să-și 
desfăsoare activitatea  în 
condiții moderne, europene: 
- 1.400 mii lei pentru 
reparații capitale 

- 500 mii lei pentru 
extindere și  consolidare  

- 820 mii lei pentru 
dotarea cu echipamente 
și aparatură medicală 

Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

59.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 
Introducerea în Anexa nr. 3 
/26/01 a obiectivului de investiții 
„Reabilitare Secție A.T.I, 
reabilitare și extindere 
instalații de fluide medicale 
pentru toate secțiile 
Spitalului Clinic de Urgență 
Prof. Dr. N. Oblu Iași”, cu 
suma de 8.545 mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma solicitată pentru 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătății este 
absolut necesară pentru ca cel 
mai mare spital de 
neurochirurghie din Regiunea 
de Nord-Est să poată finaliza 
procesul de reabilitare și 
modernizare aflat în curs de 
derulare. 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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60.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 
Se suplimentează fondurile 
Ministerului Sănătății, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01, cu 4.160 mii 
lei, sumă necesară pentru 
achiziția de  aparatură medicală 
pentru “Spitalul Clinic de 
Urgență Prof. Dr. N. Oblu Iași” 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma de 4.160 mii lei este 
necesară pentru achiziția de 
aparatură medicală după cum 
urmează: 

- 1.900 mii lei pentru 
achiziția unui computer 
tomograf 

- 1.350 mii lei pentru 
achiziția unei mese de 
operație 
radiotransparentă 

- 700 mii lei pentru 
achiziționarea unei lămpi 
de operație sciliatică cu 
sistem video integrat 

- 210 mii lei pentru 
achiziția unui defribilator 
cardiac cu stimul extern  

Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

61.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează fondurile 
Ministerului Sănătății, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01 cu 50 mii lei, 
sumă necesară pentru 
elaborarea studiului de 
fezabilitate aferent branșării 
“Spitalului de Psihiatrie și 
pentru Măsuri de Siguranță 
Pădureni-Grajduri, județul 
Iași” la sistemul de alimentare 
cu apă și canalizare al viitorului 
sistem integrat al Comunei 

Suma de 50 mii lei este 
necesară elaborării studiului de 
fezabilitate aferent branșării 
“Spitalului de Psihiatrie și 
pentru Măsuri de Siguranță 
Pădureni-Grajduri, județul 
Iași” la sistemul de alimentare 
cu apă și canalizare al viitorului 
sistem integrat al Comunei 
Grajduri din Județul Iași, astfel 
atingându-se exigențele 
pretinse de legislația de mediu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
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Grajduri din Județul Iași 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

în vigoare privind asigurarea 
unei surse fiabile de apă 
potabilă și a unui sistem de 
colectare și deversare a apelor 
uzate. 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

62.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează fondurile 
Ministerului Sănătății, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01 cu 2.500 mii 
lei, sumă necesară extinderii 
spațiului hotelier al “Spitalului 
de Psihiatrie și pentru Măsuri 
de Siguranță Pădureni-
Grajduri, județul Iași” prin 
transformarea actualului 
pavilion administrativ în spațiu 
hotelier pentru pacienți, în cifre 
reprezentând un plus de 47 de 
paturi. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma de 2.500 mii lei este 
necesară extinderii spațiului 
hotelier al “Spitalului de 
Psihiatrie și pentru Măsuri de 
Siguranță Pădureni-Grajduri, 
județul Iași”, unitatea medicală 
având internați un număr de 
353 pacienți pe un număr de 
240 de paturi confruntându-se 
astfel cu o supraaglomerare de 
pacienți, această stare de fapt 
având efecte dăunătoare 
asupra confortului pacienților și 
a calității actului medical 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

63.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează fondurile 
Ministerului Sănătății, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01 cu 5.500 mii 
lei, sumă necesară reamenajării 

Suma de 5.500 mii lei este 
necesară reamenajării unor 
caldiri anexe existente în 
structura “Spitalului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 51 
 

unor caldiri anexe existente în 
structura “Spitalului de 
Psihiatrie și pentru Măsuri de 
Siguranță Pădureni-Grajduri, 
județul Iași” în vederea 
extinderii spațiului hotelier prin 
relocarea pavilionului de 
pneumoftiziologie în aceste 
clădiri. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Psihiatrie și pentru Măsuri de 
Siguranță Pădureni-Grajduri, 
județul Iași” în vederea 
extinderii spațiului hotelier prin 
relocarea pavilionului de 
pneumoftiziologie în aceste 
clădiri.   
Având în vedere faptul că dintre 
cele patru Spitale de Măsuri de 
Siguranță din România, 
unitatea în cauză este singura 
abilitată să interneze pacienți 
supuși măsurilor de siguranță 
cu afecțiuni pulmonare (TBC), 
considerăm oportună și 
prioritară reamenajarea acestor 
clădiri. 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

64.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Introducerea în Anexa nr. 3 
/26/01 a obiectivului de investiții 
„Teren de Sport, Spitalul de 
Psihiatrie și pentru Măsuri de 
Siguranță Pădureni-Grajduri, 
județul Iasi”, cu suma de 750 
mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

Suma solicitată pentru 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătății este 
absolut necesară pentru că 
având în vedere durata foarte 
mare de spitalizare a pacienților 
în această unitate, este 
prioritară îmbunătățirea calității 
stării de sănătate a populației 
deservite prin angrenarea 
acesteia în activități sportiv-
recreative în cadrul unui spațiu 
cu destinație specifică. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

65.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează fondurile 
Ministerului Sănătății, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01, cu 23.780 
mii lei, sumă necesară pentru 
achiziția de  aparatură medicală 
pentru “Spitalul Clinic 
Județean de Urgențe Sf. 
Spiridon Iași” 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Suma de 23.780 mii lei este 
necesară pentru achiziția de 
aparatură medicală după cum 
urmează: 

- 3.300 mii lei pentru 
achiziția unui angiograf necesar 
Clinicii de Cardiologie 

- 810 mii lei pentru 
achiziția unui mamograf necesar 
Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului 

- 500 mii lei pentru 
achiziția unui Ecograf Dopller 
necesar Clinicii de Cardiologie 

- 1.170 mii lei pentru 
achiziția unui aparat 
Roentgendiagnostic necesar 
Clinicilor Spitalului  

- 18.000 mii lei pentru 
dotarea cu aparatură a Clinicii 
de Chirurgie Plastică 
Reparatorie și Arși 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

66.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se introduce obiectivul de 
investiţii „Studiul de 
fezabilitate pentru Spitalul 
Regional de Urgente Iaşi”, cu 

Unul dintre cele mai importante 
proiecte la nivel de ţară – 
construirea a trei spitale 
regionale de urgenţă încă nu a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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suma de 9.000 mii lei  
 

Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Petru Movilă 

Grupul PMP 

 

reuşit să se concretizeze la Iaşi, 
unde de mai bine de 3 ani nu s-
a concretizat nimic. La acest 
moment este nevoie de fonduri 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate, primul pas pentru 
concretizarea celei mai mari 
investiţii din Regiunea de Nord- 
Est a ţării. 
 

Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 
 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta, ceea ce contravine 
prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

67.  Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sănătății  
capitolul 5001 – Cheltuieli – 
buget de stat, grupa/titlu 10- 
Titlul I, Cheltuieli de personal, 
Articol 01, Alineat 30 Alte 
drepturi salariale in bani 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 200 mii lei, pentru 
finanțarea cheltuielilor privind 
atragerea cadrelor medicale în 
județul Covasna 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Deputat Octavian Goga, 
Grup Parlamentar PMP 

Județul Covasna se confruntă, 
în prezent, cu un deficit major 
de cadre medicale. Prin 
acordarea unor sporuri salariale 
medicilor care optează să își 
desfășoare activitatea în județul 
Covasna, acest deficit poate fi 
diminuat.   

Sursa de finanțare:  
Bugetul Ministerului Sănătății 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
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credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

68.  Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Alocarea a 5.000 mii lei pentru 
studiul de fezabilitate al 
Spitalului Regional de Urgență 
Iași 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 

Proiectul pentru construirea 
Spitalului Regional de Urgență 
Iași, important pentru întreaga 
zonă a Moldovei, a fost 
demarat; Consiliul Local al 
Municipiului Iași a aprobat 
transmiterea terenului în 
suprafață de 120.000,00 mp în 
domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului 
Sănătăţii (comunicare către 
Ministerul Sănătăţii - adresa nr. 
120190 din 29 noiembrie 2016). 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Sănătății, Cap 
5001, gr 51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare este chiar 
poziția din bugetul Ministerului 
Sănătății pentru care se dorește 
suplimentarea 
- stabilirirea priorităților în 
finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
 

69.  Anexa 3/26 Alocarea sumei de 53.901 mii 
lei pentru realizarea de investiții 
la Spitalul Clinic „Dr. C. I. 
Parhon” Iași 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 

Necesarul de finanțare pentru 
Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” 
Iași este în cuantum de 53.901 
mii lei, pentru realizarea 
următoarelor obiective de 
investiții: 
Reabilitarea și modernizarea 
Secției Clinica A.T.I. și Bloc 
Operator pentru Transplant 
Renal = 15.700 mii lei; 
Extindere clădire Ambulatoriu 
Clinic = 11.225 mii lei; 
Reabilitare termică și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzută concret 
poziția la care se dorește 
suplimentarea  
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
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eficientizare energetică clădire 
nouă C2 = 5.214 mii lei; 
Dotarea cu aparatură medicală 
de strictă necesitate = 21.762 
mii lei. 
Sursa de finanțare:  
cap. 5001/ gr. 51/ art.02/alin. 45 
Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea sanatatii pentru 
reabilitare termică și 
eficientizare energetică clădire 
noua C2 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale pentru 
reabilitarea și modernizarea 
Secției Clinica ATI 
cap. 5001/gr. 51/ art 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale pentru 
Extindere Clădire ambulatoriu 
public 

acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 
- stabilirirea priorităților în 
finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
 

70.  Anexa 3/26 Alocarea sumei de 14.957 mii 
lei pentru realizarea de investiții 
la Spitalul Clinic de Recuperare 
Iași 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 

Suma este necesară pentru 
realizarea următoarelor 
obiective de investiții: 
RK Corp D, etajele III, IV și V = 
2.053 mii lei; 
Dotarea cu aparatură medicală 
de strictă necesitate = 2.963 mii 
lei; 
Reabilitarea stației de pre-
epurare ape uzate sulfuroase a 
spitalului = 9.940 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzută concret 
poziția la care se dorește 
suplimentarea  
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
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USR Sursa de finanțare: 
cap.5001/gr.51/art.02/alin.22 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate pentru 
Dotarea cu aparatură medicală 
de stricta necesitate 
cap. 5001/ gr. 51/ art.02/alin. 45 
Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea sanatatii pentru 
reabilitarea stației de epurare 
cap. 5001/gr. 51/ art 02/alin. 11 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale pentru RK 
Corp D 

completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 
- stabilirirea priorităților în 
finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
 

71.  Anexa 3/26 
51.02.17 Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele 
locale pentru finantarea 
investitiilor in sanatate 

Se alocă suma de 4.680 mii lei 
pentru achiziția RMN  la Spitalul 
Clinic Județean de Urgență 
Arad. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Sen. Adrian Wiener, USR 
 

Dotarea cu aparatură a Spitalul 
Clinic Județean de Urgență 
Arad este total inadecvată 
existând riscuri și vulnerabilități 
la adresa vieții pacienților. 
RMN Laborator radiologie 
sediul central = 4.680 mii lei 
(filă de buget acordată în 2016 
dar cu licitație în curs, 
nefinalizată) 
Sursa de finanțare: 
cap.5001/gr.51/art.02/alin.12 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este clar formulat; poziția la 
care se dorește suplimentarea  
nu se regăsește în bugetul 
Ministerului Sănătății iar poziția 
de la care se propune 
diminuarea nu privește 
transferurile către búgetele 
locale, 
-de altfel stabilirirea priorităților 
în finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
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finantarea investițiilor la spitale „Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

72.  Anexa 3/26 
51.02.17 Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele 
locale pentru finantarea 
investitiilor in sanatate 
 

Se alocă suma de 2.588 mii lei 
pentru achiziția aparaturii 
medicale pentru Obstetrica- 
Ginecologie, Neonatologie, ATI  
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Sen. Adrian Wiener, USR 

Dotarea cu aparatură a Spitalul 
Clinic Județean de Urgență 
Arad este total inadecvată 
existând riscuri și vulnerabilități 
la adresa vieții pacienților. 
Aparatura medicala Obstetrica- 
Ginecologie, Neonatologie, ATI 
= 2.588 mii lei 
Sursa de finanțare: 
cap.5001/gr.51/art.02/alin.12 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea investițiilor la spitale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este clar formulat; poziția la 
care se dorește suplimentarea  
nu se regăsește în bugetul 
Ministerului Sănătății iar poziția 
de la care se propune 
diminuarea nu privește 
transferurile către bugetele 
locale, 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
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şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 
- stabilirirea priorităților în 
finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
 

73.  Anexa 3/26 
51.02.17 Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele 
locale pentru finantarea 
investitiilor in sanatate 

Se alocă suma de 9.934 mii lei 
pentru achiziția de aparatură și 
tehnică medicală  
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Sen. Adrian Wiener, USR 

Dotarea cu aparatură a Spitalul 
Clinic Județean de Urgență 
Arad este total inadecvată 
existând riscuri și vulnerabilități 
la adresa vieții pacienților. 
Aparatură și tehnică medicală  
= 9.934 mii lei 
Sursa de finanțare: 
cap.5001/gr.51/art.02/alin.12 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea investițiilor la spitale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este clar formulat; poziția la 
care se dorește suplimentarea  
nu se regăsește în bugetul 
Ministerului Sănătății iar poziția 
de la care se propune 
diminuarea nu privește 
transferurile către búgetele 
locale, 
- stabilirirea priorităților în 
finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
 

74.  Anexa 3/26 
51.02.25 Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele 
locale pentru reparatii capitale 
la Spitale 

Se alocă suma de 8.519 mii lei 
pentru realizarea de investiții la 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Arad. 
 

Condițiile hoteliere ale Spitalul 
Clinic Județean de Urgență 
Arad sunt total inadecvate, 
chiar disperată,  existând riscuri 
și vulnerabilități la adresa vieții 
pacienților. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este clar formulat; poziția la 
care se dorește suplimentarea  
nu se regăsește în bugetul 
Ministerului Sănătății  
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 Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Sen. Adrian Wiener, USR 
 

Necesarul de finanțare pentru 
reabilitare/reparații capitale la 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Arad este în cuantum 
de 8.519 mii lei, pentru 
realizarea următoarelor 
obiective de investiții: 
„Instalații electrice și termice 
Spitalul Municipal din Piața 
Mihai Viteazul” = 810 mii lei 
„RK - Acoperiș tip terasa 
necirculabila a cladirii P+6” = 
369 mii lei 
„Reparații capitale (current 
electric și instalații termice) la 
Secția Obstetrică Ginecologie, 
Neonatologie, str. Episcopiei 
nr.5” = 878 mii lei 
„Amenajare sterilizare 
centralizată” = 1.080 mii lei 
„Climatizare sediu central SCJU 
Arad” = 4.860 mii lei 
Racord medie tensiune si spor 
putere la SCJU Arad (Post 
Trafo C15) = 92 mii lei 
Reabilitare imobil secția 
Psihiatrie (DALI si PT) = 167 mii 
lei 
Proiectare (expertiză + DALI + 
PT) Stație sterilizare 
centralizată = 27 mii lei 
Rk - Instalații termice și 
electrice la  matern -Proiectare 
(DALI + PT) = 25 mii lei 

- de altfel, stabilirirea priorităților 
în finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
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Proiectare și lucrare rețea de 
extindere gaz Secția TBC = 23 
mii lei 
Cazane sediul central – 
proiectare = 9 mii lei 
Expertize necesare 
documentatiilor pentru 
autorizarea cladirilor SCJU 
Arad d./p.d.v. ISU si DSP = 180 
mii lei 
Sursa de finanțare: cap. 
5001/gr. 51/ art 02/alin. 11 
Transferuri pentru finanțarea 
reparațiilor capitale 

75.  Anexa 3 Art. 51.02.12  
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 

Alocarea a 950.000 lei pentru 
demararea studiilor si 
proiectelor de constructie si 
consolidare a 242 de centre de 
sanatate primara (CSP) dupa 
cum urmeaza: 
 
Regiunea Nord-Vest: 32 CSP 
Regiunea Vest:19 CSP 
Regiunea Sud-Vest: 24 CSP 
Regiunea Centru: 26 CSP 
Regiunea Sud: 23 CSP 
Regiunea Sud-Est:28 CSP 
Regiunea Nord-Est: 35 CSP 
Bucuresti + Ilfov: 55 CSP 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 

- Majoritatea românilor se 
tratează în spitale, deși acestea 
presupun costuri mai mari și o 
suprasolicitare a resursei 
umane de specialitate. Situația 
curentă în spitale: aproximativ 4 
milioane de pacienți internați în 
total timp de 23 milioane de zile 
de spitalizare /an în ~103.000 
paturi spitalicești. România are 
a doua cea mai mică speranță 
de viață din Europa.  
- Spitalele din România 
tratează cu 1.4 milioane mai 
mulți pacienți decât ar fi 
capabile în parametri optimi, în 
ciuda faptului că aprox. 1.6 
milioane de pacienți ar putea fi 
tratați în centre de sănătate 
primară.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
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Senatului 
Dep. Oana-Mioara Bizgan-
Gayral, USR 

- Sistemul actual este ineficient, 
fiind bazat pe utilizarea 
spitalului ca unitate etalon de 
infrastructură sanitară, în 
condițiile în care sistemele 
moderne din UE utilizează 
centre de sănăntate primară.  
- Este nevoie ca sistemul 
sanitar să fie corelat cu nevoile 
actualizate ale pacientului, lucru 
care ar reduce la jumătate 
costurile de tratare în spitale 
(de la 5 mld lei in 2015 la 2.5 
mld lei) 
- De asemenea, numărul de 
pacienți tratați în spitale s-ar 
reduce cu 1.6 milioane de 
cazuri (de la 3.7 milioane in 
2015), fapt care ar depresuriza 
personalul angajat în spitale și 
ar permite o eficientizare a 
sistemului. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătății 

precum şi alineate 

76.  Anexa 3/26 Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru expertizarea 
tehnică a tuturor unitatilor 
spitalicesti din Romania în 
vederea realizării unor proiecte 
de reabilitare și modernizare. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

In continuare exista spitale 
supuse riscului seismic grav, 
unele chiar dupa ce au 
beneficiat de reabilitari tehnice 
in ultimii 10 ani. 
Suprafata totala utila a 
spitalelor din Romania este de 
3,5 milioane metri patrati. 33%, 
adica 1 milion de metri patrati 
se gasesc in prezent in risc 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
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pentru sănătate publică a 
Senatului 
Dep. Oana-Mioara Bizgan-
Gayral, USR  

seismic 1 si 2, reprezentant un 
pericol real pentru siguranta 
angajatilor si pacientilor, si nu in 
ultimul rand la siguranta 
nationala mai ales in caz de 
catastrofe naturale. 
15% din suprafata totala a 
spitalelor sunt inca in risc 
seismic 1 si 2, in ciuda faptului 
ca in ultimii 10 ani au beneficiat 
de sume importante pentru 
reabilitari.  
Solicitam aceasta suma pentru 
inventarierea la zi a situatiei 
reale a gradului de risc seismic 
al tuturor spitalelor din Romania 
si a necesarului de lucrari 
pentru demararea unui plan 
national integrat de reabilitare si 
modernizare a intregii 
infrastructuri spitalicesti din 
Romania. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătății 

completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

77.  Anexa 3/26 Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru modernizarea Centrului 
de Transfuzii Maramureș. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Dep. Duruș Vlad Emanuel, 

Centrul este subfinanțat, iar 
grila de personal este 
subdimensionată, având grave 
efecte asupra eficienței 
activității acesteia (vorbim de 
cozi zilnice și de incapacitatea 
de a procesa toate cererile de 
donare de sânge). 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministetului Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-nu se precizeză concret poziția 
la care se dorește alocarea 
sumei  
-sursa de finanţare propusă, 
respectiv bugetul Ministerului 
Transporturilor nu poate fi avută 
în vedere întrucât bugetul 
acestei instituții a fost 
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USR (Anexa 3/24), Capitolul 8401, 
Titlul X, Cod obiectiv – 983 
(Reabilitarea DN 6 Alexandria – 
Craiova) 
 

dimensionat astfel incât sa 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice ale 
acestuia și ale instituțiilor 
subordonate. 

78.  Anexa 3/26/28, Capitolul 
5000, Sursa II 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare din 
Programul de Investiții Publice 
pentru anul 2017 cu suma de 
156.695 mii lei. 

 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Dep. Tudor Rareș Pop, USR 

În anul 2016, cheltuielile 
preliminate pentru investițiile în 
spitalele au însumat 360.062 
mii lei. În condițiile în care 
infrastructura spitalicească din 
România este învechită, iar 
30% din spitale sunt încadrate 
în clasa de risc seismic I și II, 
unitățile sanitare cu paturi au 
nevoie stringentă de investiții 
sigure, prevăzute în creditele 
bugetare ale Ministerului 
Sănătății și de dotarea cu 
aparatură modernă. 
Sursa de finanțare: 3/26/28, 
Capitolul 5000, Sursa II 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzuta concret 
sursa de finanțare și nici poziția 
la care se dorește 
suplimentarea 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 

79.  Anexa 3/26/02, Capitolul 5001, 
Titlul 51, Articol 02, Alineat 22 

Se propune suplimentarea 
Transferurilor de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate cu suma 

O tăiere cu 89,54% a acestor 
sume alocate transferurilor 
către bugetele locale pentru 
aparatură medicală este 
inoportună având în vedere că 
majoritatea spitalelor din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzută concret 
sursa de finanțare, respectiv nu 
se precizează ordonatorul 
principal de credite 
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de 66.735 mii lei. 
 

Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Dep. Tudor Rareș Pop, USR 

România se află în subordinrea 
Autorităților Publice Locale. 
Co-finanțarea acestor achiziții 
de la Ministerul Sănătății 
asigură o coordonare eficientă 
a politicii de investiții în întregul 
sistem sanitar românesc și o 
coerență a dotărilor din spitale. 
Sursa de finanțare: Capitolul 
5001, Titlul 51, Articol 02, 
Alineat 22 

 

80.  Anexa 3/26/02, Capitolul 5001, 
Titlul 51, Articol 02, Alineat 23 

Se propune suplimentarea 
Transferurilor de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor capitale in 
sanatate cu suma de 1.723 mii 
lei. 

 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Dep. Tudor Rareș Pop, USR 
Sen. Adrian Wiener, USR 

30% din infrastructura 
spitalicească este încadrată în 
clasa de risc seismic I și II. 
Nevoile de reparații capitale la 
aceste spitale - majoritatea în 
subordinea Autorităților Publice 
Locale - este stringentă și se 
încadrează în asigurarea 
îngrijirii spitalicești și în caz de 
dezastru natural. 
Co-finanțarea acestor achiziții 
de la Ministerul Sănătății 
asigură o coordonare eficientă 
a politicii de investiții în întregul 
sistem sanitar românesc și o 
coerență a ei. 
Sursa de finanțare: Anexa 
3/26/02, Capitolul 5001, Titlul 
51, Artic articol 02, Alineat 23 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare este chiar 
poziția din bugetul Ministerului 
Sănătății pentru care se dorește 
suplimentarea 
 

81.  Anexa 3/26/02, Capitolul 6601, 
Titlul 51, Articol 02, Alineat 22 

Se propune suplimentarea 
Transferurilor de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii medicale si 

O tăiere cu 89,54% a acestor 
sume alocate transferurilor către 
bugetele locale pentru aparatură 
medicală este inoportună având 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare este chiar 
poziția din bugetul Ministerului 
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echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate cu suma 
de 66.735 mii lei. 

 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Dep. Emanuel Ungureanu, 
USR 

în vedere că majoritatea 
spitalelor din România se află în 
subordinrea Autorităților Publice 
Locale. 
Co-finanțarea acestor achiziții de 
la Ministerul Sănătății asigură o 
coordonare eficientă a politicii de 
investiții în întregul sistem 
sanitar românesc și o coerență a 
dotărilor din spitale. 
Sursa de finanțare: Anexa 
3/26/02, Capitolul 6601, Titlul 
51, Articol 02, Alineat 22 

Sănătății pentru care se dorește 
suplimentarea 
- stabilirirea priorităților în 
finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
 
 

82.  Anexa 3/26/13 Capitol 5010, 
Titlu 51, Articol 02 

Se propune suplimentarea 
Transferurilor de capital cu 
suma de 64.322 mii lei și 
distribuirea sumelor din Titlul 02 
pe toate Articolele componente 
așa încât sumele să ajungă cel 
puțin la nivelul cheltuielilor 
preliminate din anul 2016.  

 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Sen. Adrian Wiener, USR 

În condițiile în care infrastructura 
spitalicească din România este 
învechită, iar 30% din spitale 
sunt încadrate în clasa de risc 
seismic I și II, unitățile sanitare 
cu paturi au nevoie stringentă de 
investiții sigure, prevăzute în 
creditele bugetare ale 
Ministerului Sănătății și de 
dotarea cu aparatură modernă. 
Veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătății (din acciză) trebuie să 
acopere cu precădere deficitul 
de fonduri bugetare dedicate 
investițiilor. 
Sursa de finanțare: Anexa 
3/26/13 Capitol 5010, Titlu 51, 
Artic    articol 02. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare este chiar 
poziția din bugetul Ministerului 
Sănătății pentru care se dorește 
suplimentarea 
- stabilirirea priorităților în 
finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
 
 

83.  Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 
Transferuri pentru finanțarea 

Studii de pre-fezabilitate și 
fezabilitate pentru construirea 
unei clinici de specialitate pentru 

Institutul Clinic de Urologie și 
Transplant Renal din Cluj 
Napoca funcționează în condiții 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare este chiar 
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investițiilor la spitale efectuarea transplanturilor multi-
organe în valoare de 100.000 
mii de lei 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
 
Grup parlamentar USR 

improprii din cauza circuitelor 
medicale neadecvate. În anul 
2016. doi pacienți transplantați 
renal au decedat din cauza unui 
focar de gripă porcină.  
Sursă de finanțare: Bugetul 
Ministerului Sănătății, Cap 
5001, gr 51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

poziția din bugetul Ministerului 
Sănătății pentru care se dorește 
suplimentarea 
- stabilirirea priorităților în 
finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
 
 

84.  Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Finanțarea studiilor de pre-
fezabilitate și fezabilitate pentru 
construcția Spitalului Regional 
de Urgență Cluj în valoare de 
11.250 mii lei 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
 
Grup parlamentar USR 

Spitalul Regional de Urgență 
Cluj va reuși să reunească toate 
specialitatile necesare rezolvarii 
cazurilor medicale complexe. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare nu este 
specificată/nu poate fi avută în 
vedere. Potrivit art.138 alin.(5) 
din Constituția României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanțare”. 

85.  cap. 5001/gr. 51/ art 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale pentru 

Modernizarea Clinicii Pediatrie 2 
din cadrul Spitalului de Copii 
Cluj 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
 
Grup parlamentar USR 

Copiii și tinerii cu insuficiență 
renală cronică au patologii 
asociate acestor boli cronice 
care necesită diagonistic și 
tratament de înaltă performanță. 
 
Propunem Dotarea cu ecografe 
de înaltă performanță și aparate 
tip EKG a secției de Nefrologie 
Pediatrică  
Înființarea unei secții clinice de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanțare este chiar 
poziția din bugetul Ministerului 
Sănătății pentru care se dorește 
suplimentarea 
- stabilirirea priorităților în 
finanțarea obiectivelor de 
investiții revine ordonatorului 
principal de credite 
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cardiologie pediatrică pentru a 
trata zecile de copii cu grave 
probleme cardio vasculare care 
au nevoie de îngrijire de 
specialitate din Cluj și județele 
limitrofe 
Sursă de finanțare: cap. 
5001/gr. 51/ art 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale pentru 

 

86.  Anexa  nr.11/ Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate/ 
Capitol 0001/ Subcapitol 05/ 
Venituri - Total 

Se propune majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa  nr.11/ 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate/ Capitol 0001/ 
Subcapitol 05/ Venituri – Total 
cu suma de 3.200.000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Majorarea veniturilor Casei 
Naţionale de Sănătate este 
necesară în vederea asigurării 
unei finanţări 
corespunzătoare a asistenţei 
spitaliceşti – prin majorarea cu 
suma de 2.000.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa  
nr.11/ Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate/ Capitol 
6605/ Subcapitol 06/ Paragraf 
01/ Spitale generale, respectiv 
asigurarea unei finanţări 
minimale a serviciilor 
medicale în ambulatoriu - prin 
majorarea cu suma de 
1.200.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa  nr.11/ 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate/ Capitol 6605/ 
Subcapitol 04/ Servicii medicale 
in ambulatoriu. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se justifică - se propune 
suplimentarea veniturilor 
bugetului Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate 
pe seama diminuării unor 
cheltuieli ale bugetului de stat 
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prevăzute Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finantelor Publice - 
Actiuni Generale şi diminuarea 
acestora cu suma de 3.200.000 
mii lei. 

87.  Anexa  nr.11/ Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate/ 
Capitol 6605/ Subcapitol 06/ 
Paragraf 01/ Spitale generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa  nr.11/ 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate/ Capitol 6605/ 
Subcapitol 06/ Paragraf 01/ 
Spitale generale cu suma de 
2.000.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

Suma programată prin proiectul 
de buget pentru asistenţa 
spitalicească, nu asigură o 
finanţare corespunzătoare a 
creşterilor de salarii promovate 
prin diferite acte normative şi 
nici necesităţile de finanţare în 
ceea ce priveşte achiziţia de 
medicamentele, materialele 
sanitare, 
întreţinerea/modernizarea 
aparaturii medicale, 
dezinfectanţii din sălile 
operatorii etc. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finantelor Publice - 
Actiuni Generale şi diminuarea 
acestora cu suma de 2.000.000 
mii lei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzută concret 
sursa de finanțare 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 
 
 

88.  Anexa  nr.11/ Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate/ 
Capitol 6605/ Subcapitol 04/ 
Servicii medicale in ambulatoriu 

Se propune majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa  nr.11/ 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate/ Capitol 6605/ 
Subcapitol 04/ Servicii medicale 
in ambulatoriu cu suma de 

Suma de 1.200.000 mii lei se 
distribuie în mod egal, adică la 
valoarea de: 400.000 mii lei 
către Paragraf 01 - Asistenta 
medicala primara; 400.000 mii 
lei către Paragraf  02 - 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este prevăzută concret 
sursa de finanțare, 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  



 
 
Nr. 
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1.200.000 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Asistenta medicala pentru 
specialitati clinice; respectiv 
400.000 mii lei către Paragraf 
03 - Asistenta medicala pentru 
specialitati paraclinice.  
Aşa cum au fost programate 
pentru anul 2017, prin proiectul 
de buget, sumele nu vor 
asigura finanţarea 
corespunzătoare a serviciilor 
medicale în ambulatoriu. Pentru 
acest motiv propunem 
suplimentarea sumelor. 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finantelor Publice - 
Actiuni Generale şi diminuarea 
acestora cu suma de 1.200.000 
mii lei. 

„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate 
 
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/27 Ministerul Culturii și Identității Naționale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii și 
Identității Naționale 
 
6701 Cultură, recreere, religie 
03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice 
Propuneri 2017....28.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicităm includerea în sumele 
alocate pentru anul 2017 a 
obiectivului 
"Restaurare tavan, integrare 
cromatică pereți, Castelul 
Rhedey, Sângeorgiu de 
Pădure, județul Mureș"….450 
mii lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Vass Levente, Kelemen 
Hunor, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Turos Loránd, Novák Csaba-
Zoltán, Császár Károly Zsolt, 
Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

Castelul Rhedey este un 
monument istoric de interes 
național. Edificiul a fost 
construit în anul 1663, 
căpătându-și forma actuală  
între anii 1807-1809, când a 
suferit numeroase modificări. În 
acest castel s-a născut și a 
crescut contesa Claudia 
Rhedey, stră-străbunica 
Reginei Marii Britanii, Elisabeta 
a II-a. 
În prezent aici funcționează 
Centrul Național de Informare și 
Promovare Turistică din 
Sângeorgiu de Pădure, 
găzduind câteva expoziții 
permanente și temporare (de 
pictură - Victor Datu, cea mai 
mare expoziție de cruci din 
lume; expoziția memorială a 
satului inundat Bezidu Nou). 
Între anii 2009-2015, clădirea a 
intrat în program de reabilitare 
parțial finanțat de Ministerul 
Culturii, planificat pe două faze 
(interior și exterior). Doar prima 
fază a fost realizată, când s-au 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât   
 
Defalcarea sumei destinata 
consolidarii si restaurării 
monumentelor intră în atribuțiile 
ordonatorului principal de 
credite , potrivit Legii 
nr.500/2002. Prioritizarea în 
vederea finanțării a solicitărilor 
de restaurare a monumentelor  
se realizează pe baza de criterii 
aprobate prin ordin al ministrului 
culturii, publicat în Monitorul 
Oficial. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 2 - 

efectuat lucrări structurale și de 
rezistență, a doua fază - 
restaurarea tavanului pictat ale 
sălilor aflate la etaj - nu a mai 
avut loc. În lipsa lucrărilor de 
restaurare există pericolul 
producerii unor daune 
ireversibile la tavanul pictat al 
sălilor de la etaj. 
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

2.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Cap. 6700 – Cultură, recreere 
şi religie, grupa 65,  
Titlul XII – Cheltuieli aferente 
programului de finanţare 
rambursabilă 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma  de 8.525 mii lei la 
bugetul Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale pentru 
achiziţionarea de către 
Ministerul Culturii a Vilei Florica 
din Oraşul Ştefăneşti (Conacul 
Brătienilor din Oraşul 
Ştefăneşti) 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PNL de Argeş Ion 
Popa  
Deputat PNL de Argeş Dănuţ 

Readucerea în proprietatea 
publică şi valorificarea turistică 
a conacului în care s-a născut 
şi a trăit o parte din familia 
Brătianu, care a dat ţării trei 
prim-miniştrii, dintre care Ion C. 
Brătianu şi Ion I.C. Brătianu au 
avut un rol covârşitor în 
realizarea României moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 8.525  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Cheltuielile programelor cu 
finantare rambursabila se 
realizeaza pe baza unei liste de 
obiective  negociată și agreată 
de finantatorul extern și se 
referă numai la lucrări de 
reabilitare , nu și la achizitii de 
monumente istorice. 
Sursa nu este viabilă, nu se 
precizeaza pozitia de la Acțiuni 
generale care ar trebui să se 
diminueze 
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Bica 
 

3.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii si Identitătii 
Naționale  
Capitolul 6701 Cultura, recreere 
si religie   
Programul National de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice 

Se suplimentează suma 
prevăzută la Anexa 3/27 
Capitolul 6701 Cultura, recreere 
si religie  cu suma de 1500 mii 
lei pentru proiectul de  
reabilitare/ refuncționalizare a 
Casei Memoriale “Iuliu Maniu” 
de la Bădăcin, proiect demarat 
de către Parohia Greco-
Catolică Bădăcin, comuna 
Pericei, judeţul Sălaj. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PNL, Lucian Bode  
 

Casa Memorială “Iuliu Maniu” 
Bădăcin este monument istoric 
memorial, înscris în Lista 
monumentelor istorice cu codul 
SJ-II-m-B-05012. Aceasta a 
fost construită în anul 1879 de 
către Ioan Maniu, tatăl marelui 
om politic Iuliu Maniu. 
Casa memorială “Iuliu Maniu” 
nu este funcţională în prezent, 
orice activitate fiind interzisă 
datorită faptului că prezintă 
pericol public. Clădirea s-a 
degradat continuu şi prezintă 
pericol de prăbuşire parţială în 
zona puternic afectată de 
infiltraţii majore de apă în 
pereţi, acoperişul fiind în 
totalitate degradat. 
Salvarea de la distrugere a 
acestui important monument 
istoric înseamnă respectarea 
testamentului marelui om 
politic, care dorea ca în casa de 
la Bădăcin să se ocrotească şi 
să se instruiască tineri, dar în 
primul rând înseamnă 
respectarea memoriei 
înaintaşilor, respectarea 
valorilor pe care Sălajul le-a dat 
pe parcursul istoriei. 
Parohia Greco-Catolică 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Nu se specifică titlul de 
cheltuieli ce urmează să fie 
suplimentat. 
 
Defalcarea sumei destinata 
consolidarii si restaurării 
monumentelor intră în atribuțiile 
ordonatorului principal de 
credite , potrivit Legii 
nr.500/2002. Prioritizarea în 
vederea finanțării a solicitărilor 
de restaurare a monumentelor  
se realizează pe baza de criterii 
aprobate prin ordin al ministrului 
culturii, publicat în Monitorul 
Oficial. 
 
Sursa nu este viabilă, nu se 
precizeaza pozitia de la Acțiuni 
generale care se diminuează 
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Bădăcin, care este 
administrator al clădirii în urma 
unui “Contract de comodat” 
încheiat cu Consiliu Judeţean 
Sălaj este direct interesată de 
conservarea monumentului, 
însă nu are putere financiară 
pentru susţinerea execuţiei 
lucrărilor de consolidare. 
Situaţia incertă a proprietăţii a 
făcut imposibilă accesarea unui 
proiect cu fonduri europene.  
În anul 2016 s-au efectuat 
lucrări de arhitectură-
consolidare, arhitectură-finisaj 
şi lucrări de reabilitare în 
valoare de 193 mii  lei, bani 
proveniţi din donaţii.  Având în 
vedere starea actuală şi 
vulnerabilitatea acoperişului, se 
impun intervenţii de primă 
urgenţă pentru a evita 
prăbuşirea acestuia.  

În 19 octombrie 2016 a 
fost  depusă la Institutul 
National al Patrimoniului 
documentaţia pentru 
introducerea proiectului în 
Planul Naţional pentru 
Restaurare şi în urma evaluării 
Comisiei INP proiectul face 
parte din lista noilor obiective 
propuse a fi incluse în PNR. 
Consolidarea şi reabilitarea 
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casei ar permite redeschiderea 
muzeului „Iuliu Maniu“ şi a unui 
centru cultural destinat tinerilor, 
respectîndu-se astfel  
testamenul marelui om politic, 
care dorea ca în casa de la 
Bădăcin “să se ocrotească şi să 
se instruiască tineri”. 
Pentru sustinerea acestei 
investitii si pentru finalizarea 
acestui demers este nevoie de 
implicarea tuturor factorilor 
importanti si cu putere de 
decizie din tară, iar alocarea de 
fonduri este o primă condiție 
pentru atingerea acestui 
deziderat. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /  

4.  

Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale/Anexa nr. 3/27/02, 

Capitol 6701 - Cultură, 
Recreere şi Religie, Paragraf 

12 - "Consolidarea şi 
restaurarea monumentelor 

istorice" 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017, 
pentru construcţie monument şi 
reparaţie monument: 
Construcţie monument italian în 
satul Cataloi, comuna Turcoaia, 
judeţul Tulcea şi reparaţii la 
”Moara de aburi a lui Bianchi”, 
sat Cataloi, comuna Turcoaia, 
judeţul Tulcea - suma de 
250.000 lei. 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pentru proiectări şi 
lucrări de construcţii şi reparaţii, 
în vederea conservării 
patrimonului istoric al 
comunităţii italiene din 
România. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului se 
utilizeaza in cursul anului, 
potrivit L500/2002, pt actiuni 
urgente si neprevazute 
Defalcarea sumei destinata 
consolidarii si restaurării 
monumentelor intră în atribuțiile 
ordonatorului principal de 
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Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Andi-Gabriel 
GROSARU 

Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

credite , potrivit Legii 
nr.500/2002. Prioritizarea în 
vederea finanțării a solicitărilor 
de restaurare a monumentelor  
se realizează pe baza de criterii 
aprobate prin ordin al ministrului 
culturii, publicat în Monitorul 
Oficial. 
 

5.  

Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale/Anexa nr. 3/27/02, 

Capitol 6701 - Cultură, 
Recreere şi Religie, Subcapitol 
50 - "Alte servicii în domeniile 

culturii, recreerii şi religiei" 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017, 
pentru înfiinţare televiziune în 
limba italiană: 
Înfiinţarea, în Bucureşti, a unui 
post de televiziune, 
independent, în limba iataliană, 
care să deservească 
comunitatea italiană din 
România - suma de 300.000 lei.  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Andi-Gabriel 
GROSARU 
Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

Motivare: Înfiinţarea unei 
televiziuni în limba italiană, 
limba maternă a comunităţii 
italiene din România, ar 
contribui la păstrarea, 
conservarea,  datelor culturale 
ale acestei comunităţi istorice 
de pe teritoriul ţării noastre. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Nu există temei legal pentru 
includerea in bugetul acestui 
minister a acestor cheltuieli. 
Potrivit L 500/2002 nici o 
cheltuiala nu poate fi incusă in 
buget dacă nu are bază legală. 

6.  Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 
Anexa nr. 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 

Se propune alocarea sumei de 
3974 mii lei pentru reabilitarea 
și modernizarea Casei de 
Cultură din orașul Făget, județul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei instituții 
publice de cultură în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 7 - 

STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si modernizarea 
institutiilor publice de cultură din 
România. 
 
 
 

Timiș. 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Cornel Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 

modernizării și desfășurării în 
condiții optime a activităților 
specifice. 
Sursa de finanţare : -din 
bugetul alocat Ministerului 
Culturii și Identității Naționale 
 
 
 
 

propune sa fie completat) nu 
face parte din buget 

7.  Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 
Anexa nr. 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii: 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si modernizarea 
institutiilor publice de cultură din 
România. 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru reabilitarea 
obiectivului “Biblioteca 
Orășenească Făget” din orașul 
Făget, județul Timiș. 
 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Cornel Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei instituții 
publice de cultură în vederea 
desfășurării în condiții optime a 
activităților specifice. 
 
 
 Sursa de finanţare:-din 
bugetul alocat Ministerului 
Culturii și Identității Naționale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget 

8.  Ministerul Culturii și Identității Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Naționale 
Anexa nr. 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si modernizarea 
institutiilor publice de cultură din 
România. 

investitii „Cercetarea, 
expertizarea, proiectarea si 
executia lucrarilor de 
conservare, restaurare si 
consolidare a Ruinelor Cetatii 
Ciceului, comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 
10.494.558 lei  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât acest 
obiectiv are o importanța zonală 
deosebită și ar contribui la 
dezvoltarea comunității. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire intre unitatile 
administratiei publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 
 

amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget 

9.  Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 
Anexa nr. 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si modernizarea 
institutiilor publice de cultură din 
România. 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare Camin 
Cultural Dobricel, comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 
1.175.995 lei  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se impune o modernizare si o 
dotare cat mai riguroasa a 
Caminului Cultural, in vederea 
desfasurarii in conditii optime a 
diverselor manifestari cultural. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea resurselor 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget 

10.  Ministerul Culturii și Identității Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Naționale 
Anexa nr. 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si modernizarea 
institutiilor publice de cultură din 
România. 

investitii „Modernizare Camin 
Cultural Spermezeu, comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 
1.439.000 lei  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Se impune o modernizare si o 
dotare cat mai riguroasa a 
Caminului Cultural, in vederea 
desfasurarii in conditii optime a 
diverselor manifestari cultural. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea resurselor 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale. 
 

amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget 

11.  Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 
Anexa nr. 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si 
modernizarea institutiilor 
publice de cultură din România. 
 

Introducerea în Anexa 3/27 
a obiectivului de investiţii 
„Construire Casa de Cultură” 
cu suma de 1.125 mii lei. 
 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului deoarece 
comuna Costineşti nu are o 
Casă de Cultură necesară 
pentru desfăşurarea diverselor 
activităţi artistice şi culturale, 
spectacole, serbări ,etc. Aceste 
evenimente  se desfăşoară în 
prezent în sala de sport . 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Culturii și Identității Naționale – 
Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget 

12.  Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 

Introducerea în Anexa 3/27 
a obiectivului de investiţii 

Motivaţia amendamentului  
Clădirea se află într-o stare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Anexa nr. 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si 
modernizarea institutiilor 
publice de cultură din România. 
 

”Renovare Cămin Cultural din 
localitatea Văleni, comuna 
Dobromir”, cu suma 1.350 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

avansată de degradare, motiv 
pentru care în interior nu mai 
pot fi desfăşurate nici un fel de 
activităţi.  
Mai mult, renovarea este 
urgentă deoarece locaţia poate 
fi utilizată şi în Proiectul ”O 
masă caldă pentru elevi”, 
comuna Dobromir fiind singura 
comună din judeţul Constanţa 
aleasă de către Guvernul 
României pentru acest proiect. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului 

Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget 
Nu există temei legal pt 
finantarea caminelor culturale 
din bugetul MCIN 
 
 

13.  Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 
Anexa nr. 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si 
modernizarea institutiilor 
publice de cultură din România. 
 

Introducerea în Anexa 3/27 
a obiectivului de investiţii 
”Dotarea Casei de Cultură a 
oraşului Hârşova”, cu suma de 
100 mii lei. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se impune dotarea Casei de 
Cultură a oraşului cu aparatură 
şi costume necesare 
desfăşurării activităţii culturale 
din oraş, activitate la care 
participă şi elevi de toate 
vârstele atât din oraş, cât şi  din 
localităţile limitrofe. Dotarea 
constă în achiziţionarea de 
instrumente muzicale, costume 
şi înfiinţarea unei săli de dans 
modern şi a unui studio de 
înregistrări. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Realocare sume prin 
transferul de la alte unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget. 
Nu există temei legal pt 
finantarea caminelor 
culturale/caselor de cultură din 
bugetul MCIN 
 

14.  Ministerul Culturii şi Identităţii Introducerea în Anexa 3/27 Motivaţia amendamentului   



 
 
Nr. 
crt. 
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Naţionale  
Anexa nr. 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si 
modernizarea institutiilor 
publice de cultură din România. 
 

a obiectivului de investiţii 
”Extindere Biblioteca 
Municipală Mangalia”, cu 
suma de 4.500 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
Biblioteca Municipala din 
Mangalia nu dispune de spaţiu 
suficient pentru depozitarea 
cărţilor, o parte dintre acestea 
fiind păstrate în condiţii 
improprii. De asemenea, cititorii 
nu beneficiază de un spaţiu 
adecvat în interiorul bibliotecii 
în care să poată citi.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale – 
Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget. 
 

15.  Anexa nr. 3/27, 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, 
capitolul 67.10 Cultură, 
recreere și religie, grupa/titlu 
55, TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI  

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 100 mii lei, pentru 
finantarea construcției Centrului 
socio-cultural de la Parohia 
Ortodoxă Română Malnaș Băi 
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 
Deputat Octavian Goga, 
Grup Parlamentar PMP 

Parohia Ortodoxă Română 
Malnaș Băi reprezintă un 
important reper cultural pentru 
românii din județul Covasna, 
construirea unui centru socio-
cultural fiind o prioritate pentru 
păstrarea și promovarea 
valorilor culturale și tradiționale 
românești în județ.  

Sursa de finantare:  
Bugetul Ministerului Culturii și 

Identității Naționale 

Amendament contradictoriu: ”se 
suplimentează bugetul” din 
”bugetul MCIN”. 
Nu există temei legal pt 
finantarea cheltuielilor pt 
sprijinirea cultelor religioase din 
bugetul acestui minister. 

16.  Ministerul Culturii și 
Identității Naționale 

Se alocă suma de 100 mii lei 
cu destinația ”Achiziţie casei 

Motivația amendamentului: 
Având în vedere că judeţul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 
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Anexa 3/27/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articol 02 

părinteşti a actorului Ovidiu Iuliu 
Moldovan, de la Vişinelu, şi a 
atelierului artistului Ion Vlasiu, 
de la Deda-Bistra – județul 
Mureș, amenajarea acestora ca 
spaţii muzeale şi includerea lor 
în trasele culturale”.  
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Mureş nu are nici o casă 
memorială, ar putea fi 
valorificată oportunitatea 
achiziţiei casei părinteşti a 
actorului Ovidiu Iuliu Moldovan, 
de la Vişinelu, şi a atelierului 
artistului Ion Vlasiu, de la Deda-
Bistra – amenajarea acestora 
ca spaţii muzeale şi includerea 
lor în trasele culturale.  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziția guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 100 mii lei 
 

Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului se 
utilizeaza in cursul anului, 
potrivit L500/2002, pt actiuni 
urgente si neprevazute 
 

17.  Ministerul Culturii și 
Identității Naționale 
Anexa 3/27/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articol 02 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
cu destinația ”Realizarea unor 
busturi pentru personalităţi ale 
vieţii culturale mureşene, care 
şi-au lăsat amprenta pe 
devenirea cultural-spirituală 
naţională, şi amenajarea unei 
rotonde, „Cenaculum”, la 
Târgu-Mureş,  
- Vasile Netea, istoric 
- Romulus Guga, scriitor 
- Mihai Sin, scriitor 
- Ion Fiscuteanu, actor 
- Ovidiu Iuliu Moldovan, actor 
- Serafim Duicu, istoric literar 
- Romulus Feneş, actor” 
 

Motivația amendamentului: 
Este vorba despre personalități 
marcante ale culturii mureșene 
care ar trebui sa aibă parte de 
recunoaștere după trecerea in 
neființa.  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziția guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 1.000 mii 
lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului se 
utilizeaza in cursul anului, 
potrivit L500/2002, pt actiuni 
urgente si neprevazute 
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Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

18.  Ministerul Culturii și Identității 
Naționale Anexa 3/27 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 b. Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
 b.5. Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si 
modernizarea institutiilor 
publice de cultură din România. 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare Casa de Cultură 
Mangalia”, cu suma de 6.500 
mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se impune renovarea Casei de 
Cultură din Mangalia, deoarece 
se află într-o stare de 
degradare avansata, iar în 
interiorul acesteia nu mai pot fi 
desfăşurate activităţi fără a 
pune în pericol viaţa oamenilor. 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Bugetul MDRAPFE 
a fost dimensionat astfel încât  
să se asigure realizarea 
corespunzătoare a activităților 
ce cad în sarcina acestuia 
potrivit legii. 
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Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

19.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 
 
6701 Cultură, recreere, religie 
03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice 
Propuneri 2017....28.000 

Solicităm includerea în sumele 
alocate pentru anul 2017 a 
obiectivului 
 
Consolidarea, restaurarea 
Cetăţii Feldioara, judeţul Braşov 
....4.000 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Ambrus Izabella, Kelemen 
Hunor, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
Turos Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

Lucrare în continuare, valoarea 
totală a investiţiei fiind de 
15.362,9 mii lei, necesarul 
solicitat reprezintă suma pentru 
finalizarea investiie, astfel 
Cetatea Feldioara va putea fi 
pusă în valoare, contribuind la 
dezvoltarea turismului în zonă. 
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute 
pentru acest obiectiv. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Defalcarea sumei destinata 
consolidarii si restaurării 
monumentelor intră în atribuțiile 
ordonatorului principal de 
credite , potrivit Legii 
nr.500/2002. Prioritizarea în 
vederea finanțării a solicitărilor 
de restaurare a monumentelor  
se realizează pe baza de criterii 
aprobate prin ordin al ministrului 
culturii, publicat în Monitorul 
Oficial. 
 

20.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 
 
6701 Cultură, recreere, religie 
03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice 
Propuneri 2017....28.000 
 

Solicităm includerea în sumele 
alocate pentru anul 2017 a 
obiectivului 
 
Restaurarea conacului Henter 
din comuna Sântimbru, judeţul 
Harghita…. 5.542 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Conacul, construit în stil baroc-
renascentist este în prezent 
într-o stare avansată de 
degradare, riscând să se surpe. 
Restaurarea sa ar putea 
reprezenta o atracţie turistică şi 
ar conduce la sporirea fluxului 
de vizitatori, cu efecte pozitive 
asupra economiei zonei. 
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 

 
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Defalcarea sumei destinata 
consolidarii si restaurării 
monumentelor intră în atribuțiile 
ordonatorului principal de 
credite , potrivit Legii 
nr.500/2002. Prioritizarea în 
vederea finanțării a solicitărilor 
de restaurare a monumentelor  
se realizează pe baza de criterii 
aprobate prin ordin al ministrului 
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Deputaţilor 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Turos Loránd, Verestoy Attila, 
Tánczos Barna – senatori 
UDMR 

alocat a sumei prevăzute 
pentru acest obiectiv. 

culturii, publicat în Monitorul 
Oficial. 
 

21.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 
 
6701 Cultură, recreere, religie 
03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice 
Propuneri 2017....28.000 
 

Solicităm includerea în sumele 
alocate pentru anul 2017 a 
obiectivelor: 
 
Restaurarea fostului 
cinematograf Minerul din 
municipiul Baia Mare, judeţul 
Maramureş ....5.520 mii lei 
 
Reabilitarea și consolidarea 
Teatrului municipal Baia Mare, 
judeţul Maramureş...6.900 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Apjok Norbert, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Turos Loránd, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

Aceste două obiective de 
interes istoric şi cultural 
necesită investiții astfel încât să 
poată fi introduse în circuitul 
cultural-turistic.  
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute 
pentru acest obiectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Defalcarea sumei destinata 
consolidarii si restaurării 
monumentelor intră în atribuțiile 
ordonatorului principal de 
credite , potrivit Legii 
nr.500/2002. Prioritizarea în 
vederea finanțării a solicitărilor 
de restaurare a monumentelor  
se realizează pe baza de criterii 
aprobate prin ordin al ministrului 
culturii, publicat în Monitorul 
Oficial. 
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22.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 
 
6701 Cultură, recreere, religie 
03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice 
Propuneri 2017....28.000 

 

Solicităm includerea în sumele 
alocate pentru anul 2017 a 
obiectivului 

Reabilitarea şi 
refuncţionalizarea spaţiilor 
situate în Municipiul Târgu 
Secuiesc, Str. Kanta Nr. 10, 
Claustrul Mănăstirii Minoriţilor 
…. 12.865,5 mii lei 

Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Benkő Erika, Márton Árpád, 
Kulcsár Terza József György, 
Kelemen Hunor, Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Fejér László, Turos Loránd, 
Tánczos Barna – senatori 
UDMR 

Proiectul are ca scop 
reabilitarea şi refuncţionalizarea 
clădirilor claustrului 
minorităţilor. 

Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute 
pentru acest obiectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Defalcarea sumei destinata 
consolidarii si restaurării 
monumentelor intră în atribuțiile 
ordonatorului principal de 
credite , potrivit Legii 
nr.500/2002. Prioritizarea în 
vederea finanțării a solicitărilor 
de restaurare a monumentelor  
se realizează pe baza de criterii 
aprobate prin ordin al ministrului 
culturii, publicat în Monitorul 
Oficial. 
 

23.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 
 
6701 Cultură, recreere, religie 
03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice 
Propuneri 2017....28.000 
 

Solicităm includerea în sumele 
alocate pentru anul 2017 a 
obiectivului 
''Restaurare și refuncționalizare 
Castelul Bornemisza, comuna 
Gurghiu, județul Mureș”…. 
18.988 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 

Castelul, dezvoltat și reconstruit 
de familia Bornemisza în anul 
1730 pe bazele puse de 
principele Transilvaniei 
Gheorghe Rákóczi I în perioada 
domniei sale (1630-1648), 
păstrează planimetria și cele 
mai importante elemente ale 
fațadelor conacului princiar de 
la mijlocul secolului al XVII-lea, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Defalcarea sumei destinata 
consolidarii si restaurării 
monumentelor intră în atribuțiile 
ordonatorului principal de 
credite , potrivit Legii 
nr.500/2002. Prioritizarea în 
vederea finanțării a solicitărilor 
de restaurare a monumentelor  
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a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Vass Levente, Kelemen 
Hunor, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Turos Loránd, Novák Csaba-
Zoltán, Császár Károly Zsolt, 
Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

fiind astfel unul dintre edificiile 
reprezentative ale arhitecturii 
renascentist târzie cu elemente 
baroce. Castelul dispune 
totodată de clădiri adiacente şi 
un parc istoric bine conservat. 
Castelul reprezintă un obiectiv 
turistic foarte important, cu 
potențial în atragerea unui 
număr mare de vizitatori. 

Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute 
pentru acest obiectiv. 

se realizează pe baza de criterii 
aprobate prin ordin al ministrului 
culturii, publicat în Monitorul 
Oficial. 
 

24.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, 
„Document sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, 
„1. Componenta patrimoniu 
cultural imobil”, 
Programe prioritare: 
„a) Programul Național de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice” 

Descrierea „Programului 
Național de Restaurare a 
Monumentelor Istorice” din  
„Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, „Programe de 
importanță internațională și 
națională”, „1. Componenta 
patrimoniu cultural imobil”, de la 
pag. 8 a Anexei nr. 3 / 27: 
  
„Valoarea creditelor de 
angajament alocate în 2017 
acestui program reprezintă cel 
puțin 160% din valoarea 

Așa cum arată „Documentul 
sinteză privind prioritățile 
strategice pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020”, 
„Programul Național de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice” este un program 
prioritar de importanta națională 
și internațională. 
  
Studiind bugetele Ministerului 
Culturii din perioada 2014-2016 
se observă faptul că acestea 
includ o sinteză a programelor 
finanțate și fișe ale 
programelor. Aceasta detaliere 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget. 
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creditelor bugetare ale 
acestuia.” 
  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR 

lipsește în proiectul de buget al 
MCIN pe anul 2017. 
  
Programul Național de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice este un program 
multianual. Toate lucrările de 
restaurare începute prin 
program au fost contractate 
anual, fără a se angaja 
valoarea întreagă, 
funcționându-se în baza 
încheierii unor acte adiționale la 
început de an. Pentru buna 
desfășurare a programului, 
Curtea de Conturi a subliniat 
importanța prevederii în bugetul 
pe 2017 a creditelor de 
angajament. În lipsa fișei 
programului din bugetul MCIN, 
este necesară o precizare 
minimală privind creditele de 
angajament. 
  
Sursa de finanțare: Anexa nr. 
3 / 27 - Ministerului Culturii și 
Identității Naționale. Nu are 
impact 
asupra proiectului bugetului de 
stat, este o detaliere a acestuia, 
necesară având în vedere 
absența fișei programului din 
Anexa nr. 3 / 27. 

25.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului Descrierea „Programului Așa cum arată „Documentul Se propune respingerea 
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Culturii și Identității Naționale, 
„Document sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, 
„1. Componenta patrimoniu 
cultural imobil”, 
Programe prioritare: 
„a) Programul Național de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice” 

Național de Restaurare a 
Monumentelor Istorice” din  
„Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, „Programe de 
importanță internațională și 
națională”, „1. Componenta 
patrimoniu cultural imobil”, de la 
pag. 8 a Anexei nr. 3 / 27 se 
completează cu următoarea 
frază: 
  
„Valoarea creditelor bugetare 
alocate programului în bugetul 
pe anul 2017 este de 
50.000.000 lei.” 
  
Concomitent se modifică Anexa 
nr. 3 / 27 / 02, pag. 5, 
paragraful 12 - „Consolidarea și 
restaurarea monumentelor 
istorice” prin suplimentarea 
sumei de 28.000 mii lei cu 
22.000 mii lei în coloana 
„Propuneri 2017 ”. 
  
Concomitent se modifică la 
Ministerul Finanțelor Publice, 
Anexa nr. 3 / 16 prin diminuare 
cu suma de 22.000 mii lei  la 
capitolul 50.00 „Total general”, 

sinteză privind prioritățile 
strategice pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020”, 
„Programul național de 
finanțare a cercetării 
arheologice sistematice” este 
un program prioritar de 
importanță națională și 
internațională. 
  
Potrivit Anexei nr. 3 / 27 / 02, 
pag. 5, suma alocată 
Programului Național de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice prin proiectul de buget 
este de 28.000.000 lei. Suma 
propusă de amendament 
pentru Programul Național de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice este de 50.000.000 lei, 
aceeași cu cea adoptată prin 
Legea nr. 339/2015 a bugetului 
de stat pe anul 2016. 
Legea nr. 339/2015 estima 
pentru program, în 2017, 
alocarea sumei de 75.000.000 
lei. Execuția bugetară redusă 
din 2016 se datorează 
schimbării legislației achizițiilor 
publice și a procedurilor 
aferente ei care a întârziat 
lansarea unor licitații. 

amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget. 
Bugetul MFP 
a fost dimensionat astfel încât 
să se asigure realizarea 
corespunzătoare a activităților 
ce cad în sarcina acestuia 
potrivit legii 
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Titlul XI „Alte Cheltuieli”. 
  
  
În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2017 ale Ministerului 
Culturii și Identității Naționale și 
Ministerului Finanțelor Publice. 
  
 Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR  

  
Sursa de finanțare: 
Ministerul Finanțelor Publice, 
Anexa nr. 3 /16, prin diminuare 
cu suma de 22.000 mii lei  la 
capitolul 50.00 „Total general”, 
Titlul XI „Alte Cheltuieli”. Suma 
este folosită pentru 
suplimentarea indicatorului 
„Consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice” din 
Anexa nr. 3 / 27 / 02, pag. 5, ce 
devine sursa de finanțare. 

26.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, 
„Document sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, 
„1. Componenta patrimoniu 
cultural imobil”, 
Programe prioritare: 
„d) Programul de inventariere și 
clasare a subcomponentelor 
aflate în monumente, 
ansambluri și situri de grupa A 

Descrierea „Programului de 
inventariere și clasare a 
subcomponentelor aflate în 
monumente, ansambluri și situri 
de grupa A din Lista 
Monumentelor Istorice” din  
„Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, „Programe de 
importanță internațională și 
națională”, „1. Componenta 
patrimoniu cultural imobil”, de la 
pag. 8 a Anexei nr. 3 / 27 se 
completează cu următoarea 

Acesta este un program al 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale nou față de anii 
trecuți. Susținem inițiativa, date 
fiind numeroasele neclarități 
privind protecția acestor 
obiective. 
  
Studiind bugetele Ministerului 
Culturii din perioada 2014-2016 
se observă faptul că acestea 
includ o sinteză a programelor 
finanțate și fișe ale 
programelor. Această detaliere 
lipsește în proiectul de buget al 
MCIN pe anul 2017. Este 
important ca o sumă destinată 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget. 
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din Lista Monumentelor 
Istorice” 

frază: 
  
„Suma alocată programului din 
bugetul pe anul 2017 este de 
500.000 lei.” 
  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR  

programului să fie precizată. 
  
Sursa de finanțare: Nu are 
impact asupra cheltuielilor 
proiectului bugetului de stat, 
este o detaliere a acestora, 
necesară având în vedere 
absența fișei programului din 
Anexa nr. 3 / 27. 

27.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, 
„Document sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, 
„2. Componenta arheologie”, 
Programe prioritare: 
„a) Programul național de 
finanțare a cercetării 
arheologice sistematice” 

Descrierea „Programului 
național de finanțare a 
cercetării arheologice 
sistematice” din „Documentul 
sinteză privind prioritățile 
strategice pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, „2. 
Componenta arheologie”, de la 
pag. 9 a Anexei nr. 3 / 27 se 
completează cu următoarea 
frază: 
  
„Suma alocată programului din 
bugetul pe anul 2017 este de 
1.500.000 lei. 
 
Autori: 

Așa cum arată „Documentul 
sinteză privind prioritățile 
strategice pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020”, 
„Programul național de 
finanțare a cercetării 
arheologice sistematice” este 
un program prioritar de 
importanță națională și 
internațională. 
Studiind bugetele Ministerului 
Culturii din perioada 2014-2016 
se observă faptul că acestea 
includ o sinteză a programelor 
finanțate și fișe ale 
programelor. Această detaliere 
lipsește în proiectul de buget al 
MCIN pe anul 2017. Este 
important ca suma destinată 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget. 
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Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR  

programului să fie precizată. 
Această precizare nu este una 
care să nu își găsească locul în 
„Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, deoarece documentul 
conține pentru unele programe 
precizări privind sumele 
alocate. 
  
Suma de 1.500.000 lei este 
preluată din estimările pe 2017 
pentru program adoptate prin 
Legea nr. 339/2015 a bugetului 
de stat pe anul 2016. 
  
Sursa de finanțare: Nu are 
impact asupra cheltuielilor 
proiectului bugetului de stat, 
este o detaliere a acestora, 
necesară având în vedere 
absența fișei programului din 
Anexa nr. 3 / 27. Ca și în anii 
precedenți, programul este 
alimentat din capitolul 67.01 al 
MCIN. 

28.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, 
„Document sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 

Descrierea „Programului 
Național Limes - frontiera 
romană” din „Documentul 
sinteză privind prioritățile 
strategice pe termen mediu ale 

Așa cum arată „Documentul 
sinteză privind prioritățile 
strategice pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
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principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, 
„2. Componenta arheologie”, 
Programe prioritare: 
„b) Programul Național Limes - 
frontiera romană” 

ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, „2. 
Componenta arheologie”, de la 
pag. 9 a Anexei nr. 3 / 27 se 
completează cu următoarea 
frază: 
  
„Suma alocată programului din 
bugetul pe anul 2017 este de 
3.000.000 lei.” 
  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR  

perspectiva 2018-2020”, 
„Programul Național Limes - 
frontiera romană” este un 
program prioritar de importanta 
internațională. Prin acesta se 
realizează dosarul pentru 
înscrierea în Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO a frontierei 
romane într-un demers în care 
sunt implicate mai multe țări. 
  
Studiind bugetele Ministerului 
Culturii din perioada 2014-2016 
se observă faptul că acestea 
includ o sinteză a programelor 
finanțate și fișe ale 
programelor. Aceasta detaliere 
lipsește în proiectul de buget al 
MCIN pe anul 2017. Este 
important ca suma destinată 
programului să fie precizată. 
Această precizare nu este una 
care să nu își găsească locul în 
„Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, deoarece documentul 
conține pentru unele programe 
precizări privind sumele 
alocate. 
  
Suma de 3.000.000 lei a fost 

face parte din buget. 
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solicitată în anul 2016 pentru 
anul 2017 de Comisia Națională 
Limes, cu încadrarea în bugetul 
multianual al programului. 
  
  
Sursa de finanțare: Nu are 
impact 
asupra cheltuielilor proiectului 
bugetului de stat, este o 
detaliere a acestora, necesară 
având în vedere absența fișei 
programului din Anexa nr. 3 / 
27. Ca și în anii precedenți, 
programul este alimentat din 
capitolul 67.01 al MCIN. 

29.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, 
„Document sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, 
„2. Componenta arheologie”, 
Programe prioritare: 
„c) Programul educativ 
„Conștientizarea, promovarea și 
valorificarea patrimoniului 
arheologic national” 

Descrierea programului 
„Conștientizarea, promovarea și 
valorificarea patrimoniului 
arheologic national” din 
„Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, „Programe de 
importanță internațională și 
națională”, „2. Componenta 
arheologie”, de la pag. 9 a 
Anexei nr. 3 / 27 se 
completează cu următoarea 
frază: 
  
„Suma alocată programului din 

Așa cum arată „Documentul 
sinteză privind prioritățile 
strategice pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020”, 
programul „Conștientizarea, 
promovarea și valorificarea 
patrimoniului arheologic 
national” este un program 
prioritar de importanță 
(inter)națională. Nota de 
fundamentare a unui proiect de 
OUG din 2016 privind 
modificarea OG 43/2000 privind 
protecția patrimoniului 
arheologic prezenta date 
statistice alarmante privind 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget. 
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bugetul pe anul 2017 este de 
35.000 lei.” 
  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR  

protecția patrimoniului 
arheologic: în anul 2015 au fost 
recuperate de Ministerul 
Afacerilor Interne, prin 
structurile sale specializate, 
12.794 bunuri arheologice 
sustrase din siturile arheologice 
din România, reprezentând 
86,21% din totalul confirscărilor 
de bunuri de patrimoniu. 
  
Sursa de finanțare: Nu are 
impact 
asupra cheltuielilor proiectului 
bugetului de stat, este o 
detaliere a acestora, necesară 
având în vedere absența fișei 
programului din Anexa nr. 3 / 
27. 

30.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, 
„Document sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, 
„2. Componenta arheologie”, 
Proiecte: 
„a) Sesiunea națională de 
rapoarte arheologice” 

Descrierea proiectului 
„Sesiunea națională de 
rapoarte arheologice” din  
„Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, „Programe de 
importanță internațională și 
națională”, „2. Componenta 
arheologie”, de la pag. 9 a 
Anexei nr. 3 / 27 se 
completează cu următoarea 
frază: 

„Sesiunea națională de 
rapoarte arheologice” este un 
eveniment major al domeniului 
aflat, în anul 2017, la ediția nr. 
51. 
  
Considerăm important ca suma 
destinată proiectului să fie 
precizată în cadrul bugetului pe 
2017. 
  
Sursa de finanțare: Nu are 
impact 
asupra cheltuielilor proiectului 
bugetului de stat, este o 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget. 
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„Suma alocată proiectului din 
bugetul pe anul 2017 este de 
550.000 lei.” 
  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR  
  
 
 

detaliere a acestora, necesară 
având în vedere absența fișei 
programului din Anexa nr. 3 / 
27. 

31.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, 
„Document sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, 
„Programe de importanță 
internațională și națională”, 
„2. Componenta arheologie”, 
Proiecte: 
 „b) Editarea și publicarea 
cronicii cercetărilor arheologice” 

Descrierea proiectului „Editarea 
și publicarea cronicii 
cercetărilor arheologice” din  
„Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2017 și perspectiva 2018-
2020”, „Programe de 
importanță internațională și 
națională”, „2. Componenta 
arheologie”, de la pag. 9 a 
Anexei nr. 3 / 27 se 
completează cu următoarea 
frază: 
  
„Suma alocată proiectului din 
bugetul MCIN – 01. 
Administrație centrală, pe anul 

„Cronica cercetărilor 
arheologice” este cea mai 
importantă publicație a 
domeniului arheologiei în 
România, cu a tradiție de peste 
30 de ani. 
  
Considerăm important ca suma 
destinată proiectului să fie 
precizată în cadrul bugetului pe 
2017. 
  
Sursa de finanțare: Nu are 
impact asupra cheltuielilor 
proiectului bugetului de stat, 
este o detaliere a acestora, 
necesară având în vedere 
absența fișei programului din 
Anexa nr. 3 / 27. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Documentul sinteză privind 
prioritățile strategice (care se 
propune sa fie completat) nu 
face parte din buget. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 27 
 

2017 este de 15.000 lei.” 
  
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR  

32.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului 
Culturii și Identității Naționale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Culturii și 
Identității Naționale cu suma de 
180 mii lei pentru informatizare 
și gestiunea electronică a 
documentelor. 
  
În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2017 ale Ministerului 
Culturii și Identității Naționale și 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR 

Digitizarea proceselor din 
cadrul MCIN, mai cu seamă a 
acelora din Direcția Patrimoniu, 
este necesară pentru evitarea 
întârzierilor și a litigiilor și 
ținând cont de prevederile OUG 
41/2016 privind necesitatea 
dezvoltarii serviciilor publice 
electronice și OUG 100/2016 în 
baza căreia trebuie asigurat 
cadrul necesar depunerii online 
a proiectelor de restaurare. 
  
Sursa de finanțare: 
Prin diminuarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
- Titlul IV „Subvenții”, suma 
este folosită pentru 
suplimentarea bugetului MCIN - 
Titlul II Bunuri și servicii din 
Anexa nr. 3 / 27, ce devine 
sursa de finanțare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Bugetul MDRAPFE 
a fost dimensionat astfel încât  
să se asigure realizarea 
corespunzătoare a activităților 
ce cad în sarcina acestuia 
potrivit legii. 

33.  Anexa nr. 3 / 27 - Ministerului Se propune suplimentarea Responsabilitatea crescută a Se propune respingerea 
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Culturii și Identității Naționale bugetului Ministerul Culturii și 
Identității Naționale cu suma de 
5.000 mii lei pentru serviciile 
publice deconcentrate. 
  
În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2017 ale Ministerului 
Culturii și Identității Naționale și 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene. 
  
În Anexa nr. 3 / 27 / 02, pag. 5, 
subcapitolul 02, se modifică 
titulatura „serviciile publice 
descentralizate” în cea corectă  
de „serviciile publice 
deconcentrate”. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Sen. Vlad Alexandrescu, USR 

serviciilor deconcentrate ale 
MCIN și complexitatea 
sarcinilor acestora poate fi 
ilustrată prin cele mai 
importante atribuții ale acestora 
din Regulementul de 
Organizare și Funcționare: 
o       în domeniul protecției 
patrimoniului imobil: 
gestionarea procesului de 
avizare a intervențiilor pe 
monumentele istorice și a 
efectuării cercetărilor 
arheologice, identificarea 
siturilor arheologice, 
declanșarea procedurilor de 
(de)clasare, întocmirea și 
transmiterea către proprietari a 
obligațiilor pentru folosința 
monumentelor istorice, 
emiterea certificatului de 
descărcare de sarcină 
arheologică, primirea bunurilor 
rezultate din descoperiri 
arheologice întâmplătoare, 
realizarea de răspunsuri la 
solicitările de exercitare a 
dreptului de preemțiune al 
Statului pentru schimburile 
imobiliare, asigurarea asistenței 
de specialitate pentru 
proprietari, formularea de 
propuneri legislative și pentru 
înscrierea în Programul 

amendamentului, întrucât 
Bugetul MDRAPFE 
a fost dimensionat astfel încât  
să se asigure realizarea 
corespunzătoare a activităților 
ce cad în sarcina acestuia 
potrivit legii. 
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Național de Restaurare a unor 
monumente istorice, inspecția 
în teren a stării obiectivelor de 
patrimoniu și controlul 
intervențiilor și al respectării 
autorizației de săpătură 
arheologică etc. 
o       în domeniul protecției 
patrimoniului mobil: 
gestionarea evidenței bunurilor 
din județ, înregistrarea cererilor 
de clasare, întocmirea 
documentației necesare 
acesteia și comunicarea 
dosarelor către Minister, 
declanșează procedura de 
clasare a bunurilor arheologice 
descoperite întâmplător, 
realizarea de propuneri de 
priorități de restaurare, 
inspecția și controlul etc. 
o       în domeniul protecției 
patrimoniului imaterial: inițierea 
și sprijinirea de acțiuni de 
revitalizare a tradițiilor și 
meșteșugurilor. 
  
Serviciile publice deconcentrate 
sunt subfinanțate de mai mult 
timp. Suma de 1.000 mii lei ar 
contribui în mod semnificativ la 
buna funcționare a acestora. 
  
Sursa de finanțare: 
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Diminuarea cu suma de 5.000 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Titlul IV 
„Subvenții”. Suma este folosită 
pentru suplimentarea 
subcapitolului 02 din Anexa nr. 
3 / 27 / 02, pag. 5, ce devine 
sursa de finanțare. 

34.  Anexa 3/27, Capitol 6701, 
subcapitol 03, paragraf 16, 
Târguri, saloane şi expoziţii de 
carte şi de publicaţii culturale 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate cu 350.000 lei 
pentru reprezentarea României 
la Târgul International de Carte 
de la Leipzig.  
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Dep. Iulian Bulai, USR 

România va fi ţara invitată de 
onoare la Târgul Internațional 
de Carte de la Leipzig, în anul 
2018, un acord oficial fiind 
semnat în acest sens în cursul 
anului 2016. 
  
Având în vedere importanţa 
acestui eveniment, menit să 
pună în valoare literatura 
română pe cea mai mare piaţă 
culturală din Europa, 
participarea României la Târgul 
de la Leipzig trebuie să aibă o 
amploare sporită la ediţiile din 
2017 şi 2018 faţă de anii 
anteriori.  
Suplimentarea cu doar 350.000 
lei a bugetului pentru târguri de 
carte faţă de anul 2016 este 
insuficientă pentru 
reprezentarea adecvată a 
literaturii române în cadrul 
acestui eveniment. 

Amendament incomplet. Nu se 
specifică pozitiiile din clasificația 
economică ce urmează a se 
modifica. 
Alocarea sumelor pe acțiuni se 
realizeaza de catre Ordonatorul 
principal de credite, conf L 
500/2002 
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 Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale, cap. 6701, 
subcapitolul 50, Alte servicii în 
domeniul culturii, recreerii şi 
religiei.  

35.  Bugetul Ministerului Culturii 
Anexa 3/27/28 
c. Cheltuieli pentru  
elaborarea studiilor de  
prefezabilitate, fezabilitate si 
alte studii 
 

 Alocarea sumei de 150 
mii lei pentru realizarea 
studiului istoric și a  etapelor I și 
II conform  HG 907/2016  (nota 
conceptuală,  tema de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   a obiectivului de 
investiții ce vizează restaurarea 
imobilului monument istoric GL-
II-m-B-21101 în  
clădire funcțională cu 
destinația:  
Institutul de Studii Culturale al 
“Dunării de Jos” 
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, 
USR 

 Imobilul a fost  construit 
în 1910 iar din 1950 a devenit 
clădire administrativă. Ulterior 
imobilul  
a intrat în patrimoniul 
Universității Dunărea de Jos din 
Galați și, în prezent, se află într-
o stare avansată de degradare. 
Trecutul istoric al clădirii a 
justificat clasificarea ei drept 
monument istoric 
categoria B, fiind singurul 
vestigiu legat de geografia 
represiunii din zonă care se mai 
păstrează în condiții relativ 
decente. Intenția instituției de 
învățământ superior este cea 
de a restaura clădirea dându-i o 
destinație dublă de centru 
muzeal cuplat cu facilitate de 
vizitare și de derulare 
conferințe. Prin acest reper de 
arhitectură și istorie veritabilă, 
orașul Galați are  
potențialul de a deveni un 
centru de transfer de 24 bune 
practici în ceea ce privește 

Se propune respingerea 
întrucât potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
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 studiul istoriei comunismului și 
gestionarea memoriei acestuia 
către Ucraina și Republica 
Moldova. Pentru a  
căpăta această destinație, 
imobilul necesită o consolidare 
amplă, foarte necesară în 
condițiile solului din Galați. 
Refacerea acestei clădirii poate 
întări și facilita derularea  
planului primăriei Galați de a 
reabilita zona istorică Strada 
Domnească, în condițiile în 
care, datorită  
istoriei, Galațiul a fost lipsit și 
este lipsit de multe monumente 
reprezentative. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului  
Culturii şi Identităţii Naţionale  
Anexa 3/27/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de  
prefezabilitate, fezabilitate și 
alte studii 
500165 TITLUL XII 
CHELTUIELI AFERENTE 
PROGRAMELOR CU 
FINĂNȚARE  
RAMBURSABILĂ 
I - Credite de angajament Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării  
Regionale, Administrației 

liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
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Publice și Fondurilor Europene, 
la capitolul 50.01, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
150.000 mii lei. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/35 Ministerul Economiei 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr.3/35/01  
Ministerul Economiei Capitol 
5400/Grupa 70 Cheltuieli de 
capital 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/35/01 Ministerul Economiei 
Capitol 5400/Grupa 70 
Cheltuieli de capital cu suma de 
23.000 mii lei în vederea 
retehnologizării - ROMARM - 
Fabrica de Armament Bumbesti 
Jiu (UM Sadu), Judeţul Gorj. 
 
 
 
 
Comisia pentru politică 
economică, reformă și 
privatizare a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru industrii și 
servicii a Camerei Deputaților, 
Comisia economică, industrii și 
servicii a Senatului, 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului, 
Comisia pentru dezvoltare și 
strategie economică a 
Senatului, 

Fabrica de Armament de la 
Bumbesti Jiu, nu a mai fost 
modernizata de la înfiinţare, din 
anii 1930. Cei aproape o mie de 
salariaţi îşi riscă viaţa în fiecare 
zi, deoarece lucrează cu 
echipamente învechite. În ultimii 
ani au avut loc mai multe 
accidente de muncă, unele 
dintre ele soldându- se cu 
pierderea de vieţi omeneşti, 
lucrându-se cu materiale 
explozibile. Uzina are în prezent 
contracte, dar este foarte greu 
să le realizeze, din cauza dotării 
tehnice. 
Fabrica de Armament de la 
Bumbesti Jiu este printre 
putinele din tara care mai 
functioneaza, iar productia 
ajunge la export. Finanţarea 
retehnologizării acestei fabrici, 
se poate realiza, prin creşterea 
capitalului social al Companiei 
Nationale ROMARM, cu suma 
necesară, din bugetul de stat, 
alocată special pentru acest 
obiectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanțare menționată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituții pe  anul  2017. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002 
modificarea creditelor bugetare 
şi / sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificației 
bugetare. 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=3
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=3
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=31f15c69-ed51-42a1-95cc-c74a2b745038
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=31f15c69-ed51-42a1-95cc-c74a2b745038
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=1a267697-1233-4582-b49a-39b610b70da2
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=1a267697-1233-4582-b49a-39b610b70da2
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=1a267697-1233-4582-b49a-39b610b70da2
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=372789cf-83e0-4c20-9e76-8ea58ae62279
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=372789cf-83e0-4c20-9e76-8ea58ae62279
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Dan Vîlceanu – Deputat PNL  
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 23.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât 
programul este în desfășurare. 
 
 
 

2.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 
Ministerul Economiei 
  
Anexa nr. 3/35/02, la 
50.01.40.13, Capitolul Cheltuieli 
Buget de Stat, Tiltul IV 
Subvenţii, Articol Susţinerea 
exportului, a mediului de afaceri 
şi a tranzacţiilor internaţionale 
  
Anexa nr. 3/35/02, la 
50.01.20.06.01:  
 
Capitolul Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul II Bunuri şi servicii, 

Se propune alocarea în anul 
2017 a sumei de 2.000 mii lei 
pentru vouchere de inovare ca 
măsură de sprijin pentru 
realizarea Programului: 
Creşterea competitivităţii 
produselor industriale 
  
Comisia pentru politică 
economică, reformă și 
privatizare a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru industrii și 
servicii a Camerei Deputaților, 
Comisia economică, industrii și 
servicii a Senatului, 

Propunem adăugarea şi 
bugetarea corespunzătoare a 
măsurii „Acordarea de vouchere 
de inovare (Innovouchers) 
operatorilor economici autohtoni 
din categoria de 
microîntreprinderi”, în cadrul 
listei de Măsuri prezentate în 
contextul Programului Creşterea 
competitivităţii produselor 
industriale. 
O astfel de măsură contribuie la 
realizarea obiectivelor generale 
strategice în domeniul cercetării, 
dezvoltării și inovării, respectiv: - 
creșterea competitivității 
economiei românești prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- pentru finanțarea  voucherelor 
de inovare ca măsură de sprijin 
pentru realizarea Programului: 
Creșterea competitivității 
produselor industriale nu sunt 
aprobate reglementări potrivit 
art. 58 din Ordonanța nr. 
57/2002 privind cercetarea 
științifică și dezvoltarea 
tehnologică, deci   
nu există bază legală de 
finanțare de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei, ceea ce contravine 
prevederilor alin. (2) al art. 14 -  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=3
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=3
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=31f15c69-ed51-42a1-95cc-c74a2b745038
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=31f15c69-ed51-42a1-95cc-c74a2b745038
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Deplasări interne, detaşări, 
transferări 
  
Anexa nr. 3/35/02, la 
50.01.20.30.30: Capitolul 
Cheltuieli Buget de Stat, Titlul II 
Bunuri şi servicii, Articolul Alte 
Cheltuieli, Alte cheltuieli cu bunri 
si servicii 

Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului, 
Comisia pentru dezvoltare și 
strategie economică a 
Senatului, 
 
Sen. Dinu Nicoleta-
Ramona,USR 
Sen. Dinică Silvia-Monica, USR 
 
  

inovare; - creșterea contribuției 
românești la progresul 
cunoașterii; - creșterea rolului 
științei în societate. 
 Măsura este complementară 
noilor prevederi legislative care 
scutesc contribuabilii ce 
desfășoară exclusiv activități de 
inovare, cercetare-dezvoltare de 
la plata impozitului pe profit în 
primii 10 ani de activitate, 
începând cu anul 2017. 
Innovouchers vor fi acordate 
microîntreprinderilor care fac 
dovada inovaţiilor de produs sau 
proces, pe principiul “primul 
venit, primul servit”, sub forma 
unui sprijin financiar de 20 mii lei 
per microîntreprindere. Astfel, în 
anul 2017, vor fi sprijinte pentru 
activităţi de inovare 100 de 
microîntreprinderi autohtone. 
Temei legal: Ordonanța nr. 
57/2002 privind cercetarea 
stiițifică și dezvoltarea 
tehnologică, Articolul 52. 
 Sursa de finanţare: Se 
diminuează cu 500 mii lei suma 
de 1.259 mii lei prevăzută în 
Anexa nr. 3/35/02, la 
50.01.20.06.01: Capitolul 
Cheltuieli Buget de Stat, Titlul II 
Bunuri şi servicii, Deplasări 
interne, detaşări, transferări 

Reguli privind cheltuielile 
bugetare  din Legea privind 
finanțele publice, nr. 500/2002, 
cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora ”Nici o 
cheltuială nu poate fi înscrisă în 
buget şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităților revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinații din bugetul 
Ministerului Economiei, au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanță cu atribuțiile şi 
politica sa în domeniu, 
 
 

 
 

http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=1a267697-1233-4582-b49a-39b610b70da2
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=1a267697-1233-4582-b49a-39b610b70da2
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=1a267697-1233-4582-b49a-39b610b70da2
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 Se diminuează cu 1.500 mii lei 
suma de 3.146 mii lei prevăzută 
în Anexa nr. 3/35/02, la 
50.01.20.30.30: Capitolul 
Cheltuieli Buget de Stat, Titlul II 
Bunuri şi servicii, Articolul Alte 
Cheltuieli, Alte cheltuieli cu 
bunuri si servicii 
 Destinaţia: Se suplimentează 
cu 2.000 mii lei, suma prevăzută 
de 1.000 mii lei în Anexa nr. 
3/35/02, la 50.01.40.13, 
Capitolul Cheltuieli Buget de 
Stat, Tiltul IV Subvenţii, Articol 
Susţinerea exportului, a 
mediului de afaceri şi a 
tranzacţiilor internaţionale. 
Măsura propusă se finanțează 
din disponibilul creat la 
50.01.40.13. 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât acest 
obiectiv se regăsește deja în alte 
programe. 
 
 

3.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 
 
Ministerul Economiei  

Se propune alocarea 
suplimentară, peste suma de 
1.000 mii lei alocată în buget, a 
sumei de 5.536 mii lei pentru 

Sursa de finanțare: Anexa nr. 3 
/ 35 / 02, Pag. 5 –Cap. 8001, 
Titlul 55, Art. 01, Alin. 53 
Transferuri pentru finanțarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa nr. 3/35/02,  Cap. 8001, 
Titlul 40, Art. 13  
 
 

susținerea exportului, a mediului 
de afaceri și a tranzacțiilor 
internaționale pentru programul  
Creşterea competitivităţii 
produselor industriale 
 
Comisia pentru politică 
economică, reformă și 
privatizare a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru industrii și 
servicii a Camerei Deputaților, 
Comisia economică, industrii și 
servicii a Senatului, 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului și privatizare a 
Senatului, 
Comisia pentru dezvoltare și 
strategie economică a 
Senatului, 
 
 Sen. Dinică Silvia-Monica, USR 
 

lucrărilor de pază și întreținere la 
combinatul minier KrivoiRog –
Ucraina. 
 
 
Destinația: Anexa nr. 3/35/02,  
Capitolul  8001, Titlul 40, Art. 13  
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 
 

Responsabilitatea stabilirii 
priorităților revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinații din bugetul 
Ministerului Economiei, au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanță cu atribuțiile şi 
politica sa în domeniu. 
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ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/36 Ministerul Energiei 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3 / 36 / 01 
Ministerul Energiei 
Cap. 5000, grupa 01 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15000 mii 
lei - necesară activității de 
management a apei grele 
achiziționată la rezerva de stat 
de la Fosta Regie Autonomă 
pentru Activități Nucleare 
(RAAN) cu sediul in Drobeta 
Turnu Severin care se afla in 
faliment din anul 2016, şi are în 
custodie   stocul de apa grea al 
ANRSPS în valoare de 
aproximativ 5,854 miliarde lei 
(aproximativ 1,3 miliarde euro). 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților şi Senat  
 
 

Motivație: Se propune 
suplimentarea bugetului cu 
suma de 15000 mii lei, pentru 
înființarea unei noi entități, în 
subordinea Ministerului 
Energiei, finanțată integral de la 
bugetul statului, care să 
desfășoare activitatea de 
management a apei grele 
achiziționată la rezerva de stat 
de la de la Fosta Regie 
Autonomă pentru Activități 
Nucleare (RAAN) cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin.  
Această  investiție va proteja 
atât interesele României, dar va 
ajuta şi județul Mehedinți să 
ofere noi locuri de muncă, după 
ce multe familii au rămas fără 
un venit, în urma falimentului 
Regiei.  
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 15000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  pentru finanțarea activității de 
management a apei grele nu 
există bază legală de finanțare 
de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Energiei, 
ceea ce contravine prevederilor 
alin. (2) al art. 14 -  Reguli 
privind cheltuielile bugetare  din 
Legea privind finanțele publice, 
nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit 
cărora ”Nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială”. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
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şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificației bugetare”. 
- Sursa de finanțare menționată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituții pe  anul  2017. 

2.  Anexa nr.3/36 
Ministerul Energiei 
 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru finalizarea evaluării de 
mediu a Strategiei Energetice a 
României 2016—2030, cu 
perspectiva anului 2050. 
  
 
Lucian Bode, deputat PNL 
 

Suma propusă este necesară 
pentru definitivarea Strategiei 
Energetice a României, 
 document care trasează 
direcțiile de acțiune pe termen 
mediu şi lung. Prin acest 
document, politica energetică a 
statului este actualizată după 
10 ani de la ultima revizuire. 
Forma finală a Strategiei a fost 
publicată pe site-ul Ministerului 
in luna decembrie, singurul 
document care lipsește pentru 
a fi adoptată fiind această 
evaluare de mediu. 
  
Sursa de finanțare : 
  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Energiei Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanțare menționată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituții pe  anul  2017. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităților in realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiții revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002, iar sumele  
stabilite pe destinații din bugetul 
Ministerului Energiei, au fost 
dimensionate de acesta în 
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3/36/02, Grupa 55,  Titlul VII 
Alte transferuri 
 

concordanță cu atribuțiile şi 
politica sa în domeniu. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificației bugetare”. 

3.  Anexa 3/36/13 
Ministerul Energiei 
Cap. 8110 – Combustibili şi 
energie 
Titlul VII – Alte transferuri 
art. 01 A. Transferuri interne 
alin. 12 Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2017 cu suma de 
18.783 mii lei pentru înființare 
distribuție gaze naturale în 
comuna Grivița, județul 
Ialomița. 
 
 
Deputat PNL Tinel Gheorghe 
 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru demararea proiectului, 
documentația a fost depusă la 
Ministerul Economiei în anii 
anteriori, dar a rămas 
nefinanțat. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 18.783 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  pentru finanțarea activității de 
management a apei grele nu 
există bază legală de finanțare 
de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Energiei, 
ceea ce contravine prevederilor 
alin. (2) al art. 14 -  Reguli 
privind cheltuielile bugetare  din 
Legea privind finanțele publice, 
nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit 
cărora ”Nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
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cheltuială”. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificației bugetare”. 
- Sursa de finanțare menționată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituții pe  anul  2017. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/37 Academia Română 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/37 - Academia 
Română /Cap. 53.01 Cercetare 
Fundamentală și Cercetare 
Dezvoltare 
 

Se suplimentează bugetului 
Academiei Române pentru anul 
2017 cu suma de 101.748 mii 
lei.   
 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Necesități 
determinate de insuficiența 
acordării resurselor bugetare pe 
anul 2017. Sumele sunt 
necesare pentru: 
- Titlul 10 – Cheltuieli de 
personal - 15.112 mii lei în 
vederea aplicării începând cu 
01.08.2016 a prevederilor  
O.U.G. nr. 43/2016, ordonanţă 
care modifică O.U.G. nr.57/2015 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 
2016; 
- Titlul 20 – Cheltuieli cu bucuri 
şi servicii - 8.553 mii pentru 
cheltuieli necesare în vederea 
obţinerii autorizaţiei de 
securitate la incendiu conform 
art.30 din Legea nr. 307/2006 şi 
O.G. nr. 17/2006 cu termen 
30.06.2017 pentru clădirile din 
domeniul public al statului aflate 
în administrarea Academiei 
Române, pentru servicii de 
securitate şi sănătate în muncă, 
de pregătire profesională, de 
medicina muncii, dar şi pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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reparaţii curente, reevaluări ale 
clădirilor din domeniul public al 
statului, lucrări privind 
întocmirea documentaţiilor 
cadastrale, intabularea şi 
asigurarea unor clădiri 
aparţinând domeniului public al 
statului aflate în administrarea 
Academiei Române etc.; 
- Titlul 58 - Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 – 
53.891 mii lei, având în vedere 
faptul că în a doua jumătate a 
anului 2016  au fost aprobate la 
finanţare 15 proiecte noi (7 
proiecte finanţate prin programul 
Operaţional Capacitate 
Administrativă, 7 proiecte 
finanţate prin Programul 
operaţional Competitivitate, 1 
proiect finanţat prin Programul 
COSME); 
- Titlul 59 - Alte Cheltuieli - 2.692 
mii lei, pentru indemnizaţiile de 
merit, a sumelor acordate 
membrilor AR şi a Burselor; 
- Titlul 71 - Cheltuieli de capital - 
21.500 mii lei, pentru lucrări de 
reparaţii capitale la clădiri 
aparţinând domeniului public al 
statului aflate în administrarea 
Academiei Române, pentru 

Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„f) alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor”, cheltuieli ce se 
detaliază prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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efectuarea reparaţiei teraselor 
de la obiectivul în curs “Casa 
Academiei” (10.500 mii lei), 
cheltuieli de expertiză în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
securitate la incendiu şi 
întocmire scenariu de securitate 
la incendiu, conform art.30 din 
Legea nr. 307/2006 şi O.G. nr. 
17/20016 cu termen 30.06.2017 
pentru clădirile din domeniul 
public al statului aflate în 
administrarea Academiei 
Române, precum şi pentru 
achiziţionarea de echipamente 
IT, de cercetare, licenţe, 
antivirus, softuri. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

2.  Anexa nr. 3/37 - Academia 
Română /Cap.66.01 Sănătate 

Se suplimentează bugetului 
Academiei Române pentru anul 
2017 cu suma de 26.653 mii lei.   
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Motivare: Necesități 
determinate de insuficiența 
acordării resurselor bugetare pe 
anul 2017. Sumele sunt 
necesare pentru: 
- Titlul 51 - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice. 
Spitalul Universitar de Urgenţă 
Elias pentru: cheltuieli de 
personal cu medicii rezidenţi pe 
post şi acordarea burselor de 
rezidenţiat conform 
O.U.G.103/2013 actualizată, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2017 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

precum şi majorările salariale 
conform O.U.G. nr.20/2016, 
O.U.G. nr. 43/2016 şi Legii nr. 
250/2016 pentru personalul 
încadrat în cadrul 
departamentului U.P.U; 
achiziţionare de echipamente de 
diagnostic şi susţinere a 
funcţiilor vitale, instrumentar 
medical pentru blocurile 
operatorii, dotarea Laboratorului 
de Recuperare, aparatură 
pentru Laboratorul Clinic 
Medical, dotarea spaţiilor 
dedicate Anesteziei şi Terapiei 
Intensive; reabilitare spaţii bloc 
operator şi postoperator, 
înlocuire lifturi, achiziţionare 
sistem video şi detecţie fum. 
Centrul Medical de Diagnostic 
Tratament Ambulatoriu și 
Medicină Preventivă pentru: 
dotarea cu aparatură medicală 
(obiecte de inventar, materiale 
sanitare), în vederea acreditării 
ca ambulanțe tip A pentru 
transportul neasistat al 
pacienților dializați, a unui 
număr de 6 mașini; efectuarea 
controlului medical periodic 
prevăzut de medicina muncii 
pentru întreg personalul 
centrului; redotarea clor 6 
laboratoare medicale din Secția 
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de Medicină preventivă cu 
aparatură medicală de natura 
obiectelor de inventar (sticlărie 
de laborator); aparatură 
medicală pentru laboratoarele 
de medicină preventivă. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

3.  Anexa nr. 3/37 - Academia 
Română /Cap.67.01 Cultură 

Se suplimentează bugetului 
Academiei Române pentru anul 
2017 cu suma de 815 mii lei.   
 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Necesități 
determinate de insuficiența 
acordării resurselor bugetare pe 
anul 2017. Sumele sunt 
necesare pentru: 
- Titlul 10 - Cheltuieli de personal 
- 411 mii lei în vederea aplicării 
începând cu 01.08.2016 a 
prevederilor O.U.G. nr.43/2016, 
ordonanță care modifică 
nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016. 
- Titlul 20 -  Cheltuieli cu bunuri 
și servicii - 328 mii lei având în 
vedere programul editorial de 
realizat în anul 2017, numărul de 
reviste și lucrări științifice, 
participare la târguri de carte 
internaționale cu prezentare de 
materiale în condiții grafice 
deosebite, cheltuielile de 
diseminare pe care le 
presupune activitatea de 
difuzare; 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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- Titlul 71- Cheltuieli de capital - 
76 mii lei  pentru achiziționare de 
echipamente IT și softuri. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva  

                                   regimului comunist instaurat în Romania în perioada 1945-1989 
 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3 /39 Secretariatul de 
Stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-
1989 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului la Anexa nr.3/39 
capitolul 6801, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL 
la alineatele....și...cu suma de 
965 mii lei 
Cap 68.01 titlul 10 art.01 
alin.(...) 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Deputații PSD din cadrul 
Comisiilor Juridice ale Senatului 
și Camerei Deputatilor 
 

Indreptarea unei erori 
materiale. 
Suma necesara pentru 
acoperirea cheltuielilor cu 
salariile pe anul 2017, conform 
organigramei aprobata din data 
de 01.01.2017  
Sursa de finanţare. Buget de 
stat  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate.  

2.  Anexa nr. 3 /39 Secretariatul de 
Stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-
1989 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului la Anexa nr.3/39 
capitolul 6801, Titlul II - Bunuri 
si servicii la alineatele .. si.. cu 
suma de 397 mii lei 
Cap 68.01titlul 20 art...alin.(...) 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Deputații PSD din cadrul 
Comisiilor Juridice ale Senatului 
și Camerei Deputatilor 
 

Suma reprezintă prestări 
servicii pentru arhivarea 
documentelor aferente anilor 
2010-2016, contracte de 
mentenanta pentru asigurarea 
bunei funcţionari a activitatii 
institutiei, asigurarea achitarii 
cheltuielilor administrative pt 
spaţiul închiriat, onorarea 
contractelor cu furnizorii de 
materiale si prestări servicii 
pentru anul 2017. 
Sursa de finanţare. Buget de 
stat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868


 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate.  

3.  Anexa nr. 3 /39 Secretariatul de 
Stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-
1989 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului la Anexa nr.3/39 
capitolul 6801, Titlul IX - 
Asistenta sociala la alineatele .. 
si .. cu suma de 206 mii lei 
Cap 68.01titlul 57 art...alin.(...) 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Deputații PSD din cadrul 
Comisiilor Juridice ale Senatului 
și Camerei Deputatilor 
 

Suma solicitata este necesara 
pentru acţiunile reprezentând 
programe de comemorare, 
acordare materiale 
sanitare,cheltuielile de cazare si 
masa pentru participanţii la 
taberele şcolare 
Sursa de finanţare. Buget de 
stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate.  

4.  Anexa nr. 3 /39 Secretariatul de 
Stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-
1989 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului la Anexa nr.3/39 
capitolul 6801, Titlul X - Alte 
cheltuieli la alineatele .. si.. cu 
suma de 250 mii lei Cap 
68.01titlul 59 art.l7alin.(...) 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Deputații PSD din cadrul 
Comisiilor Juridice ale Senatului 
și Camerei Deputatilor 
 

Suma necesara pentru plata 
sentintelor judecătoreşti ale 
dosarelor aflate pe rol. 
Sursa de finanţare. Buget de 
stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate.  

5.  Anexa nr. 3 /39 Secretariatul de 
Stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-
1989 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului la Anexa nr.3/39 
capitolul 6801, Titlul XII - Active 
nefînanciare la alineatele .. si .. 
cu suma de 150 mii Iei 
Cap 68.01titlul 71 art...alin.(...) 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților, 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, 
Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile 
și monitorizare a executării 
hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului a Senatului 
Deputații PSD din cadrul 
Comisiilor Juridice ale Senatului 
și Camerei Deputatilor 
 

Achiziţionarea unui autoturism , 
achiziţionarea si implementarea 
unui program informatic pentru 
arhivarea electronica a 
documentelor institutiei 
(secretariat si dosare 
revoluţionari), sistem securizat 
pentru accesul in institutie 
Sursa de finanţare. Buget de 
stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7a441d78-c24f-4de6-bb15-2b86f93ad14f
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=8074eff5-8b26-4d62-979a-cf69b4c81868
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subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate.  
De asemenea sumele propuse  
prin  proiectul  de  buget  pentru  
Secretariatul de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România 
în perioada 1945-1989 au  fost  
stabilite  în  raport  cu sarcinile  
ce-i  revin  acestei  instituţii în  
anul  2017. 
Sursa de finanţare nu este 
specificată/nu poate fi avută în 
vedere. Potrivit art.138 alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/43 Agenția Națională de Presă AGERPRES 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/43 
Agenția Națională de Presă 
AGERPRES 
 

Se propune la Anexa 
nr.3/43/02,  capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
suplimentarea cu 
suma de 150 mii lei în anul 
2017 din care: 50 mii lei la titlul 
10„Cheltuieli de personal” și 
100 mii lei la titlul 20 „Bunuri și 
servicii”.  
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul pe anul 2017 al 
Agenției Naționale de Presă 
AGERPRES, după caz. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP 

Potrivit art. 12 lit. j) din Legea 
nr. 19/2003, Agenția Națională 
de Presă AGERPRES are 
dreptul să organizeze rețele 
proprii de corespondenți în țara 
și în străinătate. 
Creditele bugetare sunt 
necesare pentru dezvoltarea 
rețelei proprii de corespondenți 
în stăinătate în următoarele 
state: Republica Moldova, 
Ucraina, Serbia, Italia și 
Spania, pentru asigurarea unui 
flux informational competent si 
credibil adresat  comunităților 
de români din afara granițelor 
țării. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 
150 mii lei în anul 2017 de la 
Anexa nr.3/16/02, capitolul 
5101„Autorități publice și acțiuni 
externe”, titlul 20„Bunuri și 
servicii”, articolul 01 „Bunuri și 
servicii”, alineatul 30 „Alte 
bunuri si servicii pentru 
întreținere si funcționare”. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Bugetul MFP 
a fost dimensionat astfel încât 
să se asigure realizarea 
corespunzătoare a activităților 
ce cad în sarcina acestuia 
potrivit legii 
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2.  Anexa nr. 3/43 
Agenția Națională de Presă 
AGERPRES 
Cap.67.01 „Cultură, recreere și 
religie” 
 

Se propune redistribuirea sumei 
de 1.718 mii lei de la Titlul II 
„Bunuri și servicii”, la Titlul I 
„Cheltuieli de personal”. 
 
Autori: 
Senator Viorel Arcaș PSD, 
Senator Vâlceanu Dan 

Nivelul cheltuielilor de personal 
este subdimensionat in raport 
cu execuția bugetară pe anul 
precedent. 

 

3.  Anexa nr. 3/43 
Agenția Națională de Presă 
AGERPRES 
 

Se suplimentează cu suma de 
2.400.000 secțiunea „Cheltuieli 
de personal”. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Finanțelor – secțiunea acțiuni 
generale. 
 
Autor: 
Deputat Sighiartău Robert 
Ionatan Grup PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sursa propusă nu este clară, 
ceea ce contravine art.17 
alin.(21) din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/44 Institutul Cultural Român 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Institutul Cultural Român 
Anexa nr.3/44 

Alocarea sumei de 180 mii lei 
pentru programul ”Acţiuni de 
promovare a culturii: acţiuni de 
promovare a culturii, ştiinţei şi 
civilizaţiei româneşti; activitate 
editorial”, în vederea susţinerii 
publicării revistei ”Limba 
Română” de la Chişinău, 
Republica Moldova. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Revista ”Limba Română” de la 
Chişinău funcţionează 
neîntrerupt din anul 1991 şi 
reprezintă unul dintre 
principalele instrumente de 
păstrare a identităţii culturale a 
românilor basarabeni din 
Republica Moldova.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 180 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/ MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE/ 
Capitolul 5000/ Grupa 40/ 
TITLUL IV SUBVENTII 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 - 

2.  Institutul Cultural Român 
Anexa nr.3/44 

Suplimentarea bugetului 
Instututului Cultural Român cu 
3.500 mii lei pentru 
deschiderea unei filiale ICR în 
Dublin, Irlanda. 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 

 
Misiunea ICR constă în 
promovarea culturii şi civilizaţiei 
naţionale în ţară şi, mai ales, în 
străinătate. Scopul major al ICR 
este sporirea vizibilităţii, 
cunoaşterii şi prestigiului 
valorilor româneşti în lume. 
Pentru ca Institutul să-si poată 
îndeplini rolul, să devină un 
actor international de prestigiu 
şi să valorifice şi să promoveze 
valorile creaţiei culturale 
româneşti, este necesară 
deschiderea mai multor filiale, 
inclusiv în Dublin, Irlanda. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/ MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE/ 
Capitolul 5000/ Grupa 40/ 
TITLUL IV SUBVENTII 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
 

3.  Institutul Cultural Român 
Anexa nr.3/44 

Suplimentarea bugetului 
Instututului Cultural Român cu 
3.500 mii lei pentru 
deschiderea unei filiale ICR în 
Copenhaga, Danemarca. 
 
Autori: 

Misiunea ICR constă în 
promovarea culturii şi civilizaţiei 
naţionale în ţară şi, mai ales, în 
străinătate. Scopul major al ICR 
este sporirea vizibilităţii, 
cunoaşterii şi prestigiului 
valorilor româneşti în lume. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
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Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 

Pentru ca Institutul să-si poată 
îndeplini rolul, să devină un 
actor international de prestigiu 
şi să valorifice şi să promoveze 
valorile creaţiei culturale 
româneşti, este necesară 
deschiderea mai multor filiale, 
inclusiv în Copenhaga, 
Danemarca. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/ MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE/ 
Capitolul 5000/ Grupa 40/ 
TITLUL IV SUBVENTII 

propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
 

4.  Institutul Cultural Român 
Anexa nr.3/44 

Suplimentarea bugetului 
Instututului Cultural Român cu 
3.500 mii lei pentru 
deschiderea unei filiale ICR în 
Oslo, Norvegia. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 

Misiunea ICR constă în 
promovarea culturii şi civilizaţiei 
naţionale în ţară şi, mai ales, în 
străinătate. Scopul major al ICR 
este sporirea vizibilităţii, 
cunoaşterii şi prestigiului 
valorilor româneşti în lume. 
Pentru ca Institutul să-si poată 
îndeplini rolul, să devină un 
actor international de prestigiu 
şi să valorifice şi să promoveze 
valorile creaţiei culturale 
româneşti, este necesară 
deschiderea mai multor filiale, 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
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inclusiv în Oslo, Norvegia. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/20/ MINISTERUL 
MUNCII SI JUSTIȚIEI 
SOCIALE/ Capitolul 6808/ 
Grupa 01/ CHELTUIELI 
CURENTE 

alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale au 
fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2017. 
 

5.  Anexa nr. 3/44 
Institutul Cultural Român 
 

Se propune la Anexa 
nr.3/44/02,  capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
titlul 20 „Bunuri și servicii”, 
articolul 30 „Alte cheltuieli”, 
alineatul 30 „Alte cheltuieli cu 
bunuri si servicii” suplimentarea 
cu 
suma de 500 mii lei în anul 
2017.  
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul pe anul 2017 al 
Institutului Cultural 
Român, după caz. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului:  
Conform Legii nr. 356/2003 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Institutului 
Cultural Român, cheltuielile cu 
programele şi proiectele 
culturale aferente institutelor 
culturale româneşti din 
străinătate sunt finanţate de la 
bugetul de stat prin bugetul 
Institutului Cultural Român. 
Pentru a acoperi cheltuielile cu 
programele şi proiectele 
culturale aferente Institutului 
Cultural Român de la Skopje, 
Republica Macedonia, inclusiv 
a unor institute a căror 
organizare și funcționare este 
în întârziere, precum filiala de 
la Cernăuți a Institutului 
Cultural Român de la Kiev, 
Ucraina, este necesară 

Se propune respingerea  
întrucât fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2017. 
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Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP 

suplimentarea creditului 
bugetar. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 
500 mii lei în anul 2017 de la 
Anexa nr.3/16/02, capitolul 
5101„Autorități publice și acțiuni 
externe”, titlul 20„Bunuri și 
servicii”, articolul 01 „Bunuri și 
servicii”, alineatul 30 „Alte 
bunuri si servicii pentru 
întreținere si funcționare”. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/45 Societatea Română de Radiodifuziune 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Societatea Română de 
Radiodifuziune 
Anexa 3/45 

Alocarea sumei de 3.600 mii lei 
pentru extinderea prezenței 
programelor Radio România în 
Ucraina, Serbia Ungaria și 
Albania, prin înființarea unor 
posturi de radio în aceste state. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 

Radioul public s-a afirmat ca 
promotor şi susţinător al culturii 
şi civilizaţiei româneşti, vector 
important în formarea spiritului 
civic şi al coeziunii comunitare. 
Astfel, este necesar ca mesajul 
României să ajungă la 
ascultătorii din comunitățile 
istorice de români. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 3.600 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/22/ MINISTERUL 
AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE/ 
Capitolul 5001/ Grupa 01/ 
CHELTUIELI CURENTE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Bugetul MADR 
a fost dimensionat astfel încât 
acesta să asigure realizarea 
corespunzătoare a activităților 
ce cad în sarcina acestuia 
potrivit legii. 

2.  Anexa nr. 3/45 
Societatea Româna de 
Radiodifuziune 
6701 CULTURA, RECREERE 
SI RELIGIE 
55 TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
Alte servicii în domeniile culturii, 
recreerii si religiei…383.000 

 Propunem suplimentarea cu 32 
mii lei a sumelor prevăzute în 
bugetul de stat pentru 
Societatea Română de 
Radiodifuziune 

 

Alte servicii în domeniile culturii, 

Bugetul pe anul 2017 prevăzut 
pentru SRR, în urma eliminării 
taxei radio, este insuficient în 
raport cu sumele colectate 
până acum și cu necesarul de 
finanțare al acestei instituții. 
 
Sursa: 
Anexa 3/65 Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Bugetul MFP-AG 
a fost dimensionat astfel încât 
acesta să asigure realizarea 
corespunzătoare a activităților 
ce cad în sarcina acestuia 
potrivit legii. 
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 recreerii si religiei…415.000 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Kelemen Hunor, Antal István 
János – deputați UDMR  
Turos Loránd – senator UDMR 

Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

3.  Anexa nr. 3/45 
Societatea Română de 
Radiodifuziune 

Se propune la Anexa 
nr.3/45/02, capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, 
titlul 55 “Alte transferuri”, 
articolul 01 “Transferuri 
interne”, alineatul 18 “Alte 
transferuri curente interne”, 
respectiv la indicatorul 
„Funcționarea Radio 
Chişinău”suplimentarea cu 
suma de 1.000 mii lei în anul 
2017. 
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul pe anul 2017 al 
Societății Române de 
Radiodifuziune, după caz. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 

 
Motivaţia amendamentului:  
Cu ocazia vizitei lui Igor Dodon 
în Federația Rusă, Vladimir 
Putin a arătat că Moldova din 
stânga Prutului îi aparține și ar 
trebui sa ia în calcul să și-o 
însușească și pe cea din 
dreapta.  
Este o amenințare clară, directă 
și extrem de periculoasă, un 
avertisment pe care România, 
dacă îl va ignora, va suferi 
consecințe grave.  
Trebuie să începem a reacționa 
adecvat la obsesiile 
expansioniste ale liderului 
moscovit. 
Un astfel de instrument este 
suplimentarea finanțării postului 
de radio Radio Chișinău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
 
Titlul Bunuri si servicii nu poate 
fi diminuat întrucât  alocațiile se 
situeaza la nivelul plăților deja 
efectuate pe luna ianuarie 
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informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP  

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.000 
mii lei în anul 2017 de la Anexa 
nr.3/45/02, capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, 
titlul 20 “ Bunuri și servicii”, 
articolul 01 “Bunuri și servicii”, 
alineatul 09 “Materiale și 
prestări de servicii cu caracter 
funcțional. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/46 Societatea Română de Televiziune 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/46 
Societatea Română de 
Televiziune 

Se propune la Anexa 
nr.3/46/02, capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, 
titlul 55 “Alte transferuri”, 
articolul 01 “Transferuri 
interne”, alineatul 18 “Alte 
transferuri curente interne”, 
respectiv la indicatorul 
„Funcționarea TVR Moldova” 
suplimentarea cu suma de 
2.000 mii lei în anul 2017. 
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul pe anul 2017 al 
Societății Române de 
Televiziune, după caz. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP 

 
Motivaţia amendamentului:  
Cu ocazia vizitei lui Igor Dodon 
în Federația Rusă, Vladimir 
Putin a arătat că Moldova din 
stânga Prutului îi aparține și ar 
trebui sa ia în calcul să și-o 
însușească și pe cea din 
dreapta.  
Este o amenințare clară, directă 
și extrem de periculoasă, un 
avertisment pe care România, 
dacă îl va ignora, va suferi 
consecințe grave.  
Trebuie să începem a reacționa 
adecvat la obsesiile 
expansioniste ale liderului 
moscovit. 
Un astfel de instrument este 
suplimentarea finanțării postului 
de televiziune TVR Moldova. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 
2.000 mii lei în anul 2017 de la 
Anexa nr.3/16/02, capitolul 
5101 „Autorități publice și 
acțiuni externe”, titlul 20 „Bunuri 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Bugetul MFP 
a fost dimensionat astfel încât  
să se asigure realizarea 
corespunzătoare a activităților 
ce cad în sarcina acestuia 
potrivit legii. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și servicii”, articolul 01 „Bunuri 
și servicii”, alineatul 30 „Alte 
bunuri si servicii pentru 
întreținere si funcționare”. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/49 Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/49 
 
02, Ministerul Consultării 
Publice şi Dialogului Social, 
50.01- Cheltuieli buget de stat, 
Articol 30- Alte cheltuieli, 
Alineat 30- Alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii 
 

Suplimentarea cu 30.000 mii lei 
pentru a crea un proiect pilot de 
buget participativ la nivel 
național cu proiecte regionale în 
cadrul Ministerului, 50.01- 
Cheltuieli buget de stat, Articol 
30 - Alte cheltuieli, Alineat 30- 
Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii 
 
Autori: 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia 
pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi din 
Camera Deputaţilor,  
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială, 
Comisia pentru egalitate de 
şanse din Senat 
Dep. Adrian-Octavian 
Dohotaru, USR 

Bugete participative la nivel 
local s-au adoptat în peste 1.500 
de localități din lume. Portugalia 
a demarat un proiect pilot la 
nivel național cu scopul de 
crește participarea publicului la 
luarea deciziilor și a spori 
încrederea în autorități prin 
delegarea parțială a unor decizii 
bugetare către cetățeni. Modelul 
propus este cel portughez care 
propune deliberare off-line și vot 
online sau prin bancomate 
((https://opp.gov.pt/)). 

 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3 / 13 / 02, 
Secretariatul General al 
Guvernului, Cap. 67.01- 
Cultură, Recreere şi Religie, 
Subcapitolul 50-Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii și 
religiei”. 
 
Destinaţie:  
Anexa nr. 3 /49/ 02, Ministerul 
Consultării Publice şi Dialogului 
Social, 50.01- Cheltuieli buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Secretariatul 
General al Guvernului  au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2017 și 
instituțiilor finanțate prin bugetul 
acesteia. 
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de stat, Articol 30- Alte 
cheltuieli, Alineat 30- Alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii 
 
Motivația respingerii comisiei: 
Cadrul constituţional existent 
vorbeşte despre  democraţia 
reprezentativă, nu participativă. 

 
 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/59 Ministerul Turismului 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/59 
Ministerul Turismului 
 
8701 Alte acţiuni economice 
51 Transferuri intre unităţi ale 
administratiei publice 
02 Transferuri de capital 
21 Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism....25.000 

Majorarea cu 381,1 mii lei a 
sumei prevăzute  în lista 
”Proiecte în infrastructura de 
turism în derulare/finalizare 
fază funcţională în 2017” 
derulate de Ministerul 
Turismului pentru obiectivul 

Dezvoltarea infrastructurii 
turistice de agrement, staţiunea 
Borsec (centru 
balneoclimateric) – finalizare 
contract 

de la 1.800 mii lei la 2.181,1 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor.  

Autori: 
Comisia pentru politică 
economică,      reformă şi 
privatizare a Camerei 
deputatilor 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul     Camerei 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului  

Valoarea totală a investiţiei este 
de 35.435 mii lei, din 2011 până 
în prezent fiind atrase şi sume 
din alte surse decât cele 
bugetare. În vederea finalizării 
investiţiei, este necesară suma 
de 381,1 mii lei. 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
 
Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât  obiectivul are fonduri 
alocate prin buget. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanțare menționată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituții pe  anul  2017. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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crt. 
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Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare a 
Senatului 
Bende Sándor, Antal István-
János, Korodi Attila, Kelemen 
Hunor, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna – senatori 
UDMR 
 

2.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 
 2017 
  
Ministerul Turismului   
  
Anexa nr. 3 / 59 / 02- Cap. 
50.01 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, Grupa 20, Titlul II –Bunuri 
şi servicii, Articol 30 – Alte 
cheltuieli, Alineat 30 – Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii 
 

Se propune alocarea în anul 
2017 a sumei de 2.500 mii lei 
pentru creare centre de 
competenţă în domeniul 
turismului ca acţiune 
fundamentală pentru realizarea 
Programului bugetar 1: 
Programul de dezvoltare a 
produselor. 
  
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică,      reformă şi 
privatizare a Camerei 
deputatilor 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul     Camerei 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului  

Propunem adăugarea şi 
bugetarea corespunzătoare a 
acţiunii „Creare centre de 
competenţă în domeniul 
turismului” în cadrul listei de 
Acţiuni/Măsuri prezentate în 
contextul Programului bugetar 
1: Programul de dezvoltare a 
produselor. Această acţiune 
este de natură să contribuie 
semnificativ la realizarea 
obiectivului specific: Crearea 
Organizaţiilor de Management 
al Destinaţiei (OMD). Centrele 
de competenţă în turism 
acţionează în trei direcţii: 
cercetare pentru definirea 
produselor turistice şi sistemelor 
de management al destinaţiilor, 
consultanţă acordată actorilor 
publici şi privaţi locali pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităților in realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiții revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinații din bugetul 
Ministerului Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanță cu atribuțiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare a 
Senatului 
Sen. Dinu Nicoleta-Ramona, 
USR 

Sen. Dinică Silvia-Monica, 

dezvoltarea destinaţiei şi 
formare profesională pentru 
resursa umană angajată în 
oferirea de servicii turistice şi 
conexe la nivelul destinaţiei. În 
sensul dat de Strategia 
Naţională de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare 2014-
2020, centrele de competenţă 
presupun interacţiunea dintre 
cercetarea publică, companiile 
private şi sectorul serviciilor 
publice. Propunerea vizează 
crearea în anul 2017 a unui 
centru de competenţă pilot în 
domeniul turismului, centru 
dotat cu echipamente de 
videconferinţă pentru a facilita 
interacţiunea la distanţă dintre 
actorii naţionali şi internaţionali. 
Totodată, propunerea vizează 
dezvoltarea de module de 
formare profesională în turism 
de tip “virtual learning” şi 
“business simulation”. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Turismului 
  
Suma se asigură prin 
diminuarea corespunzătoare a 
alocărilor existente în Anexa nr. 
3/59/02- Cap. 50.01 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, Grupa 20- Titlul II 
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Bunuri şi servicii, Articol 30 – 
Alte cheltuieli, Alineat 30 – Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
Astfel, suma de 26.122 mii lei 
deja prevăzută va rămâne 
nemodificată, dar va cuprinde şi 
bugetarea acţiunii descrise. 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât, este necesară, în 
primul rând, elaborarea bazei 
legale primare; este un proiect în 
lucru, în competența  
Autoritatății Naționale a 
Calificărilor. 
 
 
 

3.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 
 2017 
  
Ministerul Turismului  
 
Anexa nr. 3/59/02 Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 21 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru realizarea etapelor I si II 
conform  HG 907/2016  (nota 
conceptuala,  tema de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   a obiectivului de 
investitii ce vizează reabilitarea 
şi amenajarea tunelurilor 
(“hrube”) din subteranul 

Sistemul de tuneluri, 
supranumite “hrube”, construite 
în perioade 1540-1950 în 
subteranul oraşului Brăila, 
reprezintă un segment din cel 
mai puternic sistem defensiv 
existent vreodată de-a lungul 
Dunării. Aceasta reţea de 
tuneluri este, doar într-o mică 
parte, cartografiată şi studiată 
arheologic. Consolidarea şi 
reabilitarea acestor tuneluri, 
precum şi amenajarea acestor 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
sumele propuse  în  proiectul de 
buget  aferent    Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au  fost  
stabilite  în  raport cu sarcinile 
ce-i revin  acestui ordonator 
principal de credite în  anul 
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locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitii in 
turism 
 

municipiului Brăila din judeţul 
Brăila. 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică,      reformă şi 
privatizare a Camerei 
deputatilor 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul     Camerei 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare a 
Senatului 
 
Dep. Stanciu-Viziteu Lucian 
Daniel, USR 

tuneluri le poate transforma într-
un punct turistic de interes 
naţională - aceste tuneluri fiind 
unicat în România.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Se va diminua cu 300 mii lei 
suma alocată Capitolului 7001, 
Grupa 51, Articolul 02, Alineat 
38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
fiind necesară, în primul rând,   
documentația tehnico 
economică elaborată de  către 
autoritățile publice locale, care 
a fost solicitată. 
 

2017, potrivit prevederilor legale 
în vigoare.  
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate si fezabilitate si 
alte studii”, cheltuieli ce se 
detaliază prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

4.  Ministerul Turismului 
Anexa 3/59/Capitolul 
5001/Grupa51/Alineat21/Transf
eruri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
3/59/Capitolul 
5001/Grupa51/Alineat21/Transf
eruri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism cu suma de 
53.200 mii lei pentru finalizarea 

Se impune de urgenţă 
finalizarea acestui obiectiv de 
investiţii, deoarece, în scurt 
timp, va expira autorizaţia de 
construire. Investiţia a fost 
demarată în anul 2011, fiind 
realizată în contul finanţărilor 
provenite de la bugetul local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toți ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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obiectivului de 
investiții ”Dezvoltarea zonea 
turistice – Domeniul schiabil 
Ursoaia, Judeţul Alba”. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică,      reformă şi 
privatizare a Camerei 
deputatilor 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul     Camerei 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare a 
Senatului 
Corneliu Olar – Deputat PNL 
Florin Claudiu Roman – 
Deputat PNL 
Claudiu Vasile Răcuci – 
Deputat PNL 
Sorin Ian Bumb – Deputat PNL 
Alexandru Pereş - Senator 
PNL 
 

Mai mult, prin sistarea lucrărilor, 
cele realizate se degradează 
Această investiţie face parte 
din ”Strategia de dezvoltare a 
Munţilor Apuseni” 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 53.200 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE – 
ACŢIUNI GENERALE 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât  au prioritate obiectivele 
în curs de finalizare, urmând ca 
celelalte obiective să fie 
cuprinse în Master Planul pe 
turism.  
 
 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituții pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

5.  Anexa 3/59 Ministerul 
Turismului / Capitol 5000/Grupa 
20 / Titlul II BUNURI ŞI 
SERVICII 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/59 Ministerul Turismului / 
Capitol 5001/Paragraf 20 Titlul II 
BUNURI ŞI SERVICII cu suma 
de 3.000 mii lei în vederea 

Sumele prevăzute în proiectul 
de buget pentru Ministerul 
Turismului nu vor putea susţine 
una dintre principalele funcţii ale 
acestui minister – promovarea 
turistică a României în ţară şi, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toți ordonatorii 
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susţinerii activităţilor de 
promovare turistică a României. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică,      reformă şi 
privatizare a Camerei 
deputatilor 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul     Camerei 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare a 
Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

mai ales, în străinătate. Mai mult 
decât atât, raportat la potenţialul 
turistic al României, ţara noastră 
are cea mai slabă politică de 
promovare turistică dintre 
statele membre ale Uniunii 
Europene. Pentru acest motiv 
propunem suplimentarea cu 
2.000 mii lei a bugetului 
Ministerului Turismului în 
vederea elaborării/achiziţionării 
serviciilor de promovare turistică 
a României. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât  promovarea turistică 
are un buget dublu și, dacă va fi 
necesar, sumele se vor majora 
la rectificare. 
La nivelul Ministerului 
Turismului, este in curs de 
definitivare o strategie de 
marketing si promovare turistica 
pentru o perioada de patru ani, 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituții pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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in baza careia a fost 
fundamentat bugetul de 
marketing si promovare turistica 
pentru anul in curs. Sumele 
bugetare alocate asigura atat 
sustenabilitatea promovarii 
brandului conform cerintelor UE, 
cat si resursele financiare 
necesare cresterii notorietatii 
Romaniei ca destinatie turistica 
de calitate pe principalele piete 
tinta si de oportunitate, prin 
eficientizarea actiunilor de 
promovare. 
In eventualitatea in care 
activitatile de promovare vor fi 
realizate pana la finalul 
trimestrului III, se va solicita 
suplimentarea bugetului alocat 
institutiei noastre pentru 
Programul de Marketing si 
Promovare Turistica 
 
 

6.  Anexa 3/59 
Ministerul Turismului / Capitol 
5001/Grupa 51/Articol 
02/Alineat 21/ Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii in 
turism 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 14.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii Pârtia de Schi ”Rarăul” 
din municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, judeţul Suceava, 
astfel 4.000 mii lei pentru 
finalizarea tronsonului I şi 
10.000 mii lei pentru începerea 
lucrărilor la tronsonul II.  

 
Pârtia de schi din Staţiunea 
turistică de interes naţional 
Câmpulung Moldovenesc, 
inclusă în Programul Naţional de 
Dezvoltare a Turismului “Schi în 
România”, proiect promovat prin 
H.G. nr. 426/08.04.2009, se află 
în prezent într-un stadiu avansat 
de finalizare. Domeniul schiabil 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toți ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituții pe  anul  2017. 
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Autori: 
Comisia pentru politică 
economică,      reformă şi 
privatizare a Camerei 
deputatilor 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul     Camerei 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare a 
Senatului 
- Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 

cu lungime totală de 4,5 km şi 
diferenţa de nivel de 800 m oferit 
de această investiţie va fi unic în 
România prin spectaculozitatea 
traseului. Pârtia se împarte în 
două tronsoane. Pe tronsonul I, 
cu o lungime de 2,8 km, s-au 
finalizat lucrările la instalaţia de 
transport pe cablu, celelalte 
lucrări - profilarea pârtiei, 
parcarea, clădirea 
administrativă, instalaţia de 
iluminare, fiind realizate în 
procent de 88 %. La tronsonul II, 
cu o lungime de 1,7 km, lucrările 
nu au început din cauza lipsei 
finanţării. 
Finalizarea acestei investiţii va 
contribui la dezvoltarea 
turismului în zonă, prin 
extinderea domeniului schiabil 
al judeţului Suceava, la 
atragerea de investitori şi la 
crearea de locuri de muncă. 
 În conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 120/2010 privind 
aprobarea Listei cuprinzând 
programele şi proiectele de 
investiţii în turism şi a surselor 
de finanţare a documentaţiilor 
tehnice şi a lucrărilor de execuţie 
a programelor şi obiectivelor de 
investiţii în turism, precum şi 
pentru aprobarea criteriilor de 

- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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crt. 
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eligibilitate a programelor şi 
proiectelor de investiţii în turism, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, Ministerul Turismului 
derulează un program de 
investiţii în infrastructura 
turistică, prin transferuri de la 
bugetul Ministerului Turismului 
la bugetele locale. 
 Pentru finalizarea în anul 2017 
a lucrărilor la tronsonul I este 
necesară alocarea sumei de 8,8 
milioane lei. Pentru realizarea 
tronsonului II, sunt necesari 29,4 
milioane lei. 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 14.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

 
 

Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât  obiectivul este deja 
cuprins în programul de 
investiții.  
Eventuala începere a 
tronsonului II se poate face 
numai după obținerea tuturor 
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avizelor conform legislației, în 
mod special avizul de mediu. 

 
 
 

7.  Ministerul Turismului 
Anexa nr. 3/59 
Capitolul 3. PRIORITĂŢI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
Program bugetar 1: Programul 
de dezvoltare a produselor 
turistice 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Dezvoltarea 
infrastructurii de agrement 
turistic in localitatea Dumitra, 
comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de  
500.000 lei. 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică,      reformă şi 
privatizare a Camerei 
deputatilor 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul     Camerei 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare a 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Localitatea Dumitra are un 
potențial turistic care merită să 
fie valorificat și finanțat, pentru 
că ar duce la dezvoltarea 
comunității locale și 
îmbunătățirea infrastructurii 
zonale. 
Sursa de finanțare:  
 Prin redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanțare 
precizată de inițiator nu e 
sustenabilă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
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8.  Ministerul Turismului  
Anexa nr. 3/59 
Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Introducerea în Anexa 3/59 
a obiectivului de investiţii 
”Promovare Costineşti”, cu 
suma de 225 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică,      reformă şi 
privatizare a Camerei 
deputatilor 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul     Camerei 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului  
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare a 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea unui clip de 
promovare a staţiunii şi pentru 
reluarea celebrelor ”Serbări ale 
Mării”. Staţiunea Costineşti  a 
înregistrat, în ultimii ani, un 
număr mai scăzut de turişti faţă 
de alte localităţi de pe litoralul 
românesc.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat –Ministerul 
Turismului – Resurse generale 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât   
Ministerul Turismului, conform 
prevederilor legale, promoveaza 
în mod unitar toate destinatiile 
cu potential turistic de pe 
teritoriul tarii noastre. In acest 
context, turismul de litoral 
reprezinta o forma de turism 
prioritara, pentru care au fost 
prevazute activitati de 
promovare, constand inclusiv in 
producerea si difuzarea de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toți ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituții pe  anul  2017. 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificației 
bugetare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar 
sumele au fost dimensionate în  
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spoturi video, productii si 
coproductii televizate.  
In ceea ce priveste promovarea 
statiunii turistice Costinesti, 
este în analiză  posibilitatea 
realizarii unui parteneriat cu 
institutiile si autoritatiile publice, 
precum si cu asociatiile de 
promovare turistica, in limita 
bugetului alocat 
 

raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestui minister în  anul  2017. 
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/60 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 

 
 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 
  
Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat 
  
Anexa nr. 3 / 60 / 02- Cap. 
50.01,  Grupa 40 – Titlul IV  
Subvenţii, Articol 13 – 
Susţinerea exportului, a 
mediului de afaceri şi a 
tranzacţiilor internaţionale 

Solicităm alocarea sumei de 
5.000 mii lei pentru vouchere 
cursuri de educaţie 
antreprenorială în beneficiul 
microîntreprinderilor deja 
existente. 
  
Autori:  
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi 
privatizare a Camerei 
Deputatilor 
Comisia pentru industrii şi 
servicii a                            Camerei 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi 
servicii                             Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare a Senatului 
 
 
Sen. Nicoleta-Ramona Dinu, 
USR 
Sen. Silvia-Monica Dinică, USR 
Dep. Cosette Chichirău, USR 
 

Având în vedere că în bugetul 
general consolidat se estimează 
o creştere de 60,7% (în anul 
2017 faţă de 2016) la impozitul 
pe venitul microîntreprinderilor, 
din cadrul Capitolului Venituri  
fiscale, se propune sprijinirea 
acestora prin alocarea sumei 
5.000 mii lei pentru vouchere 
cursuri de educaţie 
antreprenorială în beneficiul 
microîntreprinderilor deja 
existente. Astfel, 
microîntreprinderile pot 
beneficia de subvenţionarea 
cursurilor de educaţie 
antreprenorială în limita a 5 mii 
lei/an. 
Precizăm că propunerea este 
complementară programelor 
„Start-up Nation România” şi 
„România Start Up Plus” care 
sunt intervenţii în privinţa 
întreprinderilor nou înfiinţate. 
Totodată precizăm că 
propunerea este 
complementară prevederilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat, au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-  pentru finanțarea voucherelor 
cursuri de educaţie 
antreprenorială în beneficiul 
microîntreprinderilor deja 
existente.nu există bază legală 
de finanțare de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat, ceea ce 
contravine prevederilor alin. (2) 
al art. 14 -  Reguli privind 
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Legii 227/2015 care 
reglementează un cadru 
stimulativ formării profesionale 
stabilind 
 că nu sunt venituri impozabile 
cheltuielile efectuate de 
angajatori/plătitori pentru 
pregătirea profesională şi 
perfecţionarea angajaţilor, 
administratorilor stabiliţi potrivit 
actului constitutiv. 
Astfel, considerând că expertiza 
angajaţilor şi a administratorilor 
asigură, în mod fundamental, 
competitivitatea şi creşterea 
duratei medii de funcţionare a 
afacerii, propunem acordarea 
de vouchere cursuri de educaţie 
antreprenorială în beneficiul 
angajaţilor şi a administratorilor 
microîntreprinderilor deja 
existente. 
Temei legal: Conform Codului 
Muncii, Titlul VI, Capitolul 1, art. 
200, salariatul poate avea 
avantaje în natură pentru 
formarea profesională.  
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului pentru Mediu de 
Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat 
  

cheltuielile bugetare  din Legea 
privind finanțele publice, nr. 
500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit 
cărora ”Nici o cheltuială nu poate 
fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială”. 
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Suma se asigură prin 
diminuarea corespunzătoare a 
alocărilor existente în Anexa nr. 
3/60/02- Cap. 50.01,  Grupa 40 
– Titlul IV Subvenţii, Articol 13 – 
Susţinerea exportului, a 
mediului de afaceri şi a 
tranzacţiilor internaţionale  
(50.01.40.13). Astfel, suma de 
45.010 mii lei deja prevăzută va 
rămâne nemodificată, dar va 
cuprinde şi bugetarea acţiunii 
descrise. 
 
Motivatia respingerii Comisiei 
Membrii comisiilor au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiatori nu este 
sustenabilă. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/62 Ministerul Apelor și Pădurilor 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor si Padurilor 
Cap 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice 
 

Se suplimentează cu suma de 
1.000 mii de lei pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţie „Decolmatare Baraj 
Acumulare Cu Refacerea 
Digului De Protecţie Şi A 
Deversorului  - Pârâu Dorofei În 
Zona Comunei Crîmpoia, 
Judeţul Olt”. 
Alocarea se realizează către 
Primăria comunei CRÎMPOIA, 
judeţul OLT. 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Senator PNL Siminica MIREA, 
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

În ultimii zece ani, comuna 
Crîmpoia a fost afectată puternic 
de inundaţii cauzate de 
colmatarea albiei cursului de 
apă care traversează localitate. 
Pagubele produse depăşesc cu 
mult valoarea investiţiei propuse 
spre finanţare pentru realizarea 
proiectului în cauză. 
De această lucrare vor beneficia 
şi locuitorii localităţilor 
învecinate, expuşi aceluiaşi 
pericol. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 1000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
 

2.  Anexa 3/62/02 
Cap 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice 
Ministerul Apelor si Padurilor 
 

Se propune alocarea sumei de 
18.000 mii lei din suma alocata 
la Anexa 3/62/02 Cap 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 -
Amenajari hidrotehnice - 
Ministerul Apelor si Padurilor 
pentru realizarea lucrarilor de 

Zona respectiva este 
predispusa in general 
fenomenelor de inundatie, cee 
ace pune in pericol grav 
locuintele situate in vecinatatea 
bratului Borcea. 
  

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=53089913-1e10-4762-82ac-51edcfa54f66
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construire a malului (dig de 
protectie )  in zona Jegalia- 
Borcea – Fetesti., Judetul 
Calarasi 
  
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Raducu Filipescu, PNL 

  
Sursa finanţare: 
Diminuarea cu suma de 18.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
 

3.  Anexa 3/62/02 
Cap 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice 
Ministerul Apelor si Padurilor 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
3/62/02 cu  suma de 135000 mii 
lei pentru Proiectare-executie 
Pod peste râul Tisa – Sighetu 
Marmaţiei, Judeţ Maramureş 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Deputati PNL  Cherecheş 
Viorica şi Romeo Nicoară 

La momentul depunerii 
amendamentului există un 
singur pod de lemn peste râul 
Tisa, cu o singură bandă. În 
judeţul Mararmureş, singurul 
punct de frontieră deschis cu 
Ucraina este în Municipiul 
Sighetu Marmaţiei. Necesitatea 
acestei investiţii ar conduce la 
deblocarea traficului auto în 
această zonă precum şi la 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
trecere a frontierei, dar şi la 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
ale cetăţenilor din municipiul 
Sighetu Marmaţiei, precum si 
pentru dezvoltarea economica a 
acestei zone. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 135000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=53089913-1e10-4762-82ac-51edcfa54f66
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=53089913-1e10-4762-82ac-51edcfa54f66
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nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

4.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor si Padurilor 
Cap 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
3/62/02 cu  suma de 202500 mii 
lei pt continuare executie Barajul 
Runcu, jud Maramureş. 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Deputati PNL  Cherecheş 
Viorica şi Romeo Nicoară 

Acest baraj reprezintă o 
investiţie strategică nefinalizată, 
a carui menire a fost de a 
asigura accesul la apă potabilă 
pentru întreaga zonă a 
Maramureşului Istoric. Datorită 
faptului că această investiţie nu 
a fost dusă la bun sfarsit, doar 
cheltuielile de întretinere în 
prezent ale lucrării se ridică la 
suma de 5 milioane RON anual. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 202500 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
 

5.  Anexa 3/62/02 
Cap 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice 
Ministerul Apelor si Padurilor 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 500 mii lei pentru 
refacerea infrastructurii 
hidrotehnice pe râurile din 
comunele afectate de inundaţii, 
ȋn anul 2016, din judeţul Galati: 
Cuza Vodă, Costache Negri, 
Slobozia Conachi, Pechea. 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 

Investitiile sunt absolut 
necesare avand in vedere faptul 
ca aceste comune au fost grav 
afectate in ultimii 4 ani şi mai 
ales în vara anului 2016  de 
inundatii iar infrastructura 
hidrografica necesara apărării 
acestor localităţi este foarte 
afectată. 
 
Sursa de finantare: 
Diminuarea cu suma de 500 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=53089913-1e10-4762-82ac-51edcfa54f66
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
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Victor Paul Dobre, Deputat 
PNL 

6.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Cap. 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 
 

Se solicită suplimentarea cu 
suma de  42.170 mii lei la 
bugetul Ministerului Apelor şi 
Pădurilor  pentru derularea 
proiectului privind amenajarea 
râului Milcov pe sector aval 
Goleşti – confluenţă cu răul 
Putna, jud. Vrancea, aprobat 
prin HG nr. 549/25.05.2011 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Deputat PNL  Ion ŞTEFAN 
Senator PNL Cătălin Dumitru 
TOMA 

Proiectul care se desfăşoară 
prin Ministerul Apelor şi 
Pădurilor se referă la 
amenajarea râului Milcov pe 
sector aval Goleşti – confluenţa 
cu râul Putna, jud. Vrancea, 
aprobat prin HG nr. 
549/25.05.2011 şi este în 
valoare de 51.754.319 lei. Se 
vor executa apărări de mal în 
lungime de 10790 ml şi diguri de 
protecţie cu o lungime de 3800 
ml. În perioada 2005-2016 în 
bazinul hidrografic al râului 
Milcov, au avut loc precipitaţii de 
importanţa deosebită. 
In urma acestor debite, s-au 
format viituri care au pun în 
pericol case şi gospodării 
precum şi căi de acces catre 
localităţile riverane aferente 
acestui curs de apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 42.170  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
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7.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Cap. 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 
 

Se solicită suplimentarea cu 
suma de  2.000 mii lei  la bugetul 
Ministerul Apelor şi Pădurilor 
pentru lucrări de îndiguire pe 
marginea râului Milcov, comuna 
Broşteni. Judetul Vrancea. 
 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Senator PNL Cătălin Dumitru 
TOMA 
Deputat PNL  Ion ŞTEFAN 

Comuna Broşteni este o 
comună mică, cu puţin peste 
2000 locuitori. Nu sunt investiţii 
în zonă, iar contribuţia la bugetul 
local este foarte mică. Insă, 
comuna este situată pe 
marginea raului Milcov, fiind 
înundată de fiecare data când 
râul se umflă, existând 4 puncte 
periculoase pe o lungime totală 
de 4,5 km. In ultimii ani, din 
cauza distrugerilor provocate de 
inundaţii o parte din populaţie a 
fost stramutată în Odobeşti, 
oraşul vecin comunei. 
Necesitatea unor lucrari de 
indiguire sau consolidare este 
foarte mare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.000  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
 

8.  Anexa 3/62/02 

Cap 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice 

Ministerul Apelor si Padurilor 

Se propune suplimentarea 
sumei de 100.000 mii lei pentru 
"Amenajare rau Trotus si 
afluenti pe tronsonul Ghimes – 
Urechesti" 
 
Autori:   

Dupa inundatiile din 2005 si 
2006 Guvernul României a luat 
decizia de a regulariza albia 
raului Trotus. Studiul de 
Fezabilitate, elaborat in anul 
2006, viza recalibrarea a 
110,975 de kilometri de albie, 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
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Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Deputat PNL Tudoriţa Lungu 
Deputat PNL Palăr Ionel 
Senator PNL Daniel Fenechiu 
 

respectiv construirea a 101,175 
de kilometri de aparari de mal. 
Durata mare de timp necesara 
pentru procedura de achizitie 
publica de atribuire a 
contractului de proiectare si 
executie, precum si valoarea 
redusa a fondurilor cu care a 
demarat proiectul, au facut ca 
primele lucrari de anvergura sa 
demareze abia la 3 ani de la 
inundatiile, in 2009. Contractul 
de proiectare si executie a 
lucrarilor prevede un termen de 
120 de luni, adica 10 ani, pentru 
finalizare. Valoarea initiala a 
lucrarilor s-a ridicat la 338 de 
milioane lei. 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 100000mii lei din 
sumele prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
 

9.  Anexa 3/62/02 
Cap 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice 
Ministerul Apelor si Padurilor 

 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei din suma alocata la 
Anexa 3/62/02 Cap 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 - 
Amenajari hidrotehnice - 
Ministerul Apelor si Padurilor, 
pentru realizarea amenajarii 
hidroenergetice a raului Bistrita 
pe sectorele Borca-Poiana 
Teiului  si Vatra-Dornei –Borca, 

Raului Bistrita traverseaza 
comuna Borca pe o lungime de 
proximativ 10 km. 
De-a lungul anilor au fost 
afectate drumurile, podurile, 
retelele de alimentare cu apa, 
lucrarile hidrotehnice, 
gospodariile populatiei si 
terenurile agricole, in fiecare an 
fiind necesare sume importante 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
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in Comuna Borca, Judetul 
Neamt. 
  
 Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurenţiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Ţapu Nazare - PNL 

pentru inlaturarea efectelor 
calamitatilor naturale, valoarea 
pagubelor fiind una extrem de 
mare, asa cum de altfel a fost 
cosntatata de o serie de institutii 
ale statutului cu atributii in 
domeniu. in anul 2013 s-au 
inregistrat si pierderi de vieti 
omenesti in Comuna Borca, 
cauzate de fenomenele naturale 
a caror efecte se produc in mare 
parte datorita lipsei 
amenajarilor  hidrografica,  In 
acest context sumele solicitate 
sunt absolut necesare pentru 
realizarea amenajarilor 
hidrografice pe cele doua 
tronsoane. 
  
Sursa de finantare: 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
 

10.  Anexa nr.3/62/29 
Ministerul Apelor şi Pădurilor  

Alocarea de fonduri necesare 
schimbării cursului pârâului 
Tecucel din municipiul Tecuci. 
Suma: 31.668 mii lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 

Au fost inundaţii mari în 
municipiul Tecuci, acestea 
afectând multe locuinţe. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
 Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2017 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Deputat Eugen Durbacă-Grup 
Parlamentar ALDE 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

11.  Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
Alte cheltuieli de investiţii – 
Cheltuieli privind consolidări si 
intervenţii pentru prevenirea si 
combaterea efectelor produse 
de acţiuni accidentale si 
calamităţi naturale 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Lucrari de 
Amenajare a cursului de apa 
Sieu din localitatea Sieu 
Sfintu, comuna Sintereag, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1.330.011 lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Deputat Ionut Simionca- 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreste scoaterea de sub 
efectul inundabilitatii a localitatii 
Sieu Sfantu in zona numita 
Rapa şi astfel prevenirea 
efectelor devastatoare ale 
inundaţiilor asupra comunităţii. 
Sursa de finanţare:  
Prin reditribuirea resurselor in 
cadrul Ministerului Apelor şi 
Pădurilor. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Cheltuielile prevăzute în 
programul de investiţii, la poziţia 
C - „Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria de investiţii „d -
cheltuielile de expertiză, 
proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau 
înlăturarea efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale - cutremure, inundaţii, 
alunecări, prăbuşiri şi tasări de 
teren, incendii, accidente 
tehnice, precum şi cheltuielile 
legate de realizarea acestor 
investiţii”, se detaliază prin liste 

http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=53089913-1e10-4762-82ac-51edcfa54f66
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=53089913-1e10-4762-82ac-51edcfa54f66


 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 9 - 

separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

12.  Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
Alte cheltuieli de investiţii – 
Cheltuieli privind consolidări si 
intervenţii pentru prevenirea si 
combaterea efectelor produse 
de acţiuni accidentale si 
calamităţi naturale 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Regularizare Vale si 
parauri in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 500.000,00 lei 
respectiv 111.112 euro  
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Deputat Ionut Simionca- 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreste scoaterea de sub 
efectul inundabilitatii a localitatii 
Dumitra şi astfel prevenirea 
efectelor devastatoare ale 
inundaţiilor asupra comunităţii. 
Sursa de finanţare:  
Prin reditribuirea resurselor in 
cadrul Ministerului Apelor şi 
Pădurilor. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Cheltuielile prevăzute în 
programul de investiţii, la poziţia 
C - „Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria de investiţii „d -
cheltuielile de expertiză, 
proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau 
înlăturarea efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamităţi 
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naturale - cutremure, inundaţii, 
alunecări, prăbuşiri şi tasări de 
teren, incendii, accidente 
tehnice, precum şi cheltuielile 
legate de realizarea acestor 
investiţii”, se detaliază prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

13.  Anexa 3/62  

Ministerul Apelor şi Pădurilor 

 Anexa nr. 3 / 62 / 28 
C - Alte cheltuieli de investitii 
7001 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 
700171 TITLUL XIII Active 
nefinanciare 
70017101 Active fixe 
 
Propuneri 2017....64.420 

Solicităm includerea în 
proiectele derulate de Ministerul 
Apelor şi Pădurilor a sumelor 
necesare lucrărilor la obiectivul: 
Consolidarea şi recalibrarea 
albiei râurilor din judeţul 
Harghita şi a afluenţilor 
acestora, prioritar: 
- albia râului Olt pe raza 
localităţii Sîndominic,  
-albia râului Trotuş pe raza 
localităţilor Lunca de Jos şi 
Lunca de Sus,  
-albiile Homorodului Mic şi a 
pârâului Fernic 

În fiecare an pe raza judeţului 
Harghita au loc inundaţii care 
produc pagube majore atât 
gospodăriilor populaţiei cât şi 
culturilor agricole. Subliniem că 
amânarea executării acestor 
lucrări conduce la periclitarea 
vieţii a câteva zeci de mii de 
persoane, precum şi la pericolul 
distrugerii unor sedii de şcoli, 
sedii administrative, unităţi 
economice. 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
Cheltuielile prevăzute în 
programul de investiţii, la poziţia 
C - „Alte cheltuieli de investiţii”, 
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Propuneri 2017....75.000 mii lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Faragó Petru,  Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 

categoria de investiţii „d -
cheltuielile de expertiză, 
proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau 
înlăturarea efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale - cutremure, inundaţii, 
alunecări, prăbuşiri şi tasări de 
teren, incendii, accidente 
tehnice, precum şi cheltuielile 
legate de realizarea acestor 
investiţii”, se detaliază prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
 

14.  Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

 Anexa nr. 3 / 62 / 28 
C - Alte cheltuieli de investitii 
7001 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 
700171 TITLUL XIII Active 
nefinanciare 
70017101 Active fixe 
 
Propuneri 2017....64.420 

Solicităm includerea în 
proiectele derulate de Ministerul 
Apelor şi Pădurilor a sumelor 
necesare continuării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Consolidare maluri râului Olt şi 
recalibrare albie în localitatea 
Bălan, judeţul Harghita  
Propuneri 2017 ….1.500 mii lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 

Continuarea execuţiei lucrărilor 
de apărare împotriva inundaţiilor 
demarcate în intravilanul 
oraşului Bălan, anual aici 
producându-se inundaţii cu 
pagube majore şi punerea în 
pericol a vieţii locuitorilor. 
 
Nu se solicită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu este 
specificată.  
Potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Cheltuielile prevăzute în 
programul de investiţii, la poziţia 
C - „Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria de investiţii „d -
cheltuielile de expertiză, 
proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau 
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Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Faragó Petru,  Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

înlăturarea efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale - cutremure, inundaţii, 
alunecări, prăbuşiri şi tasări de 
teren, incendii, accidente 
tehnice, precum şi cheltuielile 
legate de realizarea acestor 
investiţii”, se detaliază prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
 

15.  Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

 7001 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 
05 Alimentare cu apa si 
amenajari hidrotehnice 
02 Amenajari hidrotehnice 
 
Propuneri 2017....148.486 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
proiectele de amenajare 
hidrotehnică a sumelor 
necesare demarării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Acumulare nepermanentă pe 
pârâul Misentea-Valea 
Fanatelor, Miercurea Ciuc, 
judeţul Harghita  
Propuneri 2017 ….100 mii lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Faragó Petru, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  

Pentru obiectivul de investiţii 
există deja documentaţia 
tehnică, faza PT+DE elaborate, 
este necesară obţinerea 
avizelor şi acordurilor necesare 
emiterii autorizaţiei de construire 
şi desfăşurarea procedurii de 
achiziţie publică de execuţie 
lucrări. 
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu este 
specificată. 
Potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=46
http://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=53089913-1e10-4762-82ac-51edcfa54f66


 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 13 
 

Verestoy Attila, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

16.  Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

 7001 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 
05 Alimentare cu apa si 
amenajari hidrotehnice 
02 Amenajari hidrotehnice 
 
Propuneri 2017....148.486 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
proiectele de amenajare 
hidrotehnică a sumelor 
necesare demarării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Regularizarea pârâul Frumoasa 
aval baraj, Frumoasa-confluenţă 
cu râul Olt, judeţul Harghita 
Propuneri 2017 ….100 mii lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Faragó Petru,  Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

Documentaţie tehnică, faza 
PT+DE elaborate, este 
necesară obţinerea avizelor şi 
acordurilor necesare emiterii 
autorizaţiei de construire şi 
desfăşurarea procedurii de 
achiziţie publică de execuţie 
lucrări. 
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu este 
specificată.  
Potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

17.  Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

Anexa nr. 3 / 62 / 28 
C - Alte cheltuieli de investitii 
7001 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 

Solicităm includerea sumelor 
necesare continuării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Regularizare şi apărări de mal 
pe pârâul Casin în localitatea 
Plăieşii de Jos, judeţul Harghita 
Propuneri 2017 ….2.000 mii lei 

Continuarea execuţiei lucrărilor 
de apărare împotriva inundaţiilor 
demarcate în intravilanul 
localităţii Imper şi Iacobeni 
(Plăieşii de Jos) unde au loc des 
inundaţii soldate cu importante 
pagube materiale este prioritară. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu este 
specificată.  
Potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
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700171 TITLUL XIII Active 
nefinanciare 
70017101 Active fixe 
 
Propuneri 2017....64.420 

 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Faragó Petru,  Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

18.  Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

Anexa nr. 3 / 62 / 28 
C - Alte cheltuieli de investitii 
7001 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 
700171 TITLUL XIII Active 
nefinanciare 
70017101 Active fixe 
 
Propuneri 2017....64.420 

Solicităm includerea în 
proiectele derulate a sumelor 
necesare demarării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Consolidări maluri pârâul 
Homorodul Mic şi recalibrarea 
albiei în zona Lueta, Crăciunel, 
judeţul Harghita 
Propuneri 2017 ….100 mii lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 

Intervenţia în această zonă este 
stringentă din cauza deselor 
inundaţii care se produc şi care 
provoacă pagube gospodăriilor 
populaţiei şi culturilor agricole. 
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu este 
specificată.  
Potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Faragó Petru,  Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

19.  Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

 7001 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 
05 Alimentare cu apa si 
amenajari hidrotehnice 
02 Amenajari hidrotehnice 
 
Propuneri 2017....148.486 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
proiectele de amenajare 
hidrotehnică a sumelor 
necesare demarării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Punere în siguranţă baraj Şuta, 
judeţul Harghita  
Propuneri 2017 ….100 mii lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Faragó Petru,  Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

Demararea lucrărilor este 
necesară pentru evitarea unor 
calamităţi. 
Documentaţie tehnică, faza 
PT+DE elaborate, este 
necesară obţinerea avizelor şi 
acordurilor necesare emiterii 
autorizaţiei de construire şi 
desfăşurarea procedurii de 
achiziţie publică de execuţie 
lucrări. 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu este 
specificată.  
Potrivit art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, “Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

20.  Anexa 3/62 
Ministerul Apelor si Padurilor 
7401 Protecţia mediului 
51 Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
02 Transferuri de capital 

Solicităm suma ….necesară 
finalizării lucrărilor la obiectivul: 
 
Lucrări de deviere a albiei 
Someşului pentru dezvoltarea 
Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu, judetul Cluj 

Lucrările de deviere ale albiei 
Someşului, in continuarea celor 
de consolidare a albiei sale, este 
necesară dezvoltării 
Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu. 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
. Sursa propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
propunerile din proiectul de 
buget  aferent Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
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14 Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 

Propuneri 2017….17.000 

Propuneri 2017…..460.000 mii 
lei 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Faragó Petru, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
László Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Generale au  fost  stabilite  în  
raport cu sarcinile ce-i revin  
acestui ordonator principal de 
credite în  anul 2017, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

21.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 
Anexa 3/62 Ministerul Apelor si 
Pădurilor  

Cap. 8301 Titlul 55 Art 01 Alin 
55 Transferuri pentru finanţarea 
lucrărilor de împădurire 

Se propune alocarea 
suplimentară a sumei de 
1054,84 mii lei pentru  
înfiinţarea şi întreţinerea pe o 
durată de 6 ani a 50ha de teren 
în zona de munte. 
Se foloseste o schemă de 
împădurire molid, brad, fag la o 
densitate de 5000 puieţi/ha. 
 
Autori:   
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Sen. Silvia-Monica Dinică, 
USR 

Este un proiect multianual iar 
suma reprezinta echivalentul 
infiintari si intretinerii pe o 
durata de 6 ani a 50ha de teren 
in zona de munte. 
Se foloseste o schema de 
împădurire molid, brad, fag la o 
densitate de 5000 puieţi/ha 
 
Valorile sunt determinate pe 
baza studiilor Institutului 
Naţional de Cercetare şi 
Amenajări Silvice şi suma s-a 
estimat pe baza valorilor medii 
ale lucrărilor, detaliate în  
tabelul de mai jos. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- Sursa nu este clara intrucat nu 
se precizează bugetul 
ordonatorului principal de credite 
care urmeaza a fi diminuat. 
- Contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială nu poate 
fi aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare”. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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   RON/ha 50ha 

I înfiinţare    9,409.05     470,452.42 

I Intretinere    1,750.94       87,546.77 

II    4,651.15     232,557.26 

III    4,305.49     215,274.60 

IV    392.09       19,604.44 

V    392.09       19,604.44 

VI    196.04         9,802.02 

Total     1,054,841.94 

  
Sursa de finanţare: Se 
diminuează cu 1054,84 mii 
suma prevăzuta la capitolul 
7401, Titlul 20 Art. 01, Alin. 30 
Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare 
 
Destinaţie: Se suplimentează 
cu 1054,84 mii suma prevăzuta 
în Bugetul Ministerului Apelor si 
Pădurilor Anexa 2 Cap. 8301 
Titlul 55 Art 01 Alin 55 
Transferuri pentru finanţarea 
lucrărilor de împădurire. 

obiectivelor revine ordonatorului 
principal de credite. 
 

22.  Anexa 3/62 Alocarea sumei de 22.670 mii 
lei pentru lucrari de amenajare 
hidrografica a raului Barsa, 
judetul Brasov 
 
Autori:   

Lucrarile de amenajare 
hidrografica (induguire) a raului 
Barsa sunt necesare pentru 
avansarea lucrarilor la proiectul 
Aeroportului Brasov. Acest 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților, 
Comisia pentru mediu a 
Senatului, 
Sen. Allen Coliban, USR 

proiect de amenajare a fost 
prins in bugetul Ministerului 
Mediului in 2012, insa nu a fost 
realizat.  
 
Sursa de finanţare: realocare 
de sume de la Bugetul 
Ministerului Apelor si Padurilor, 
linia 8301550112, “Alte 
transferuri - Investitii ale 
agentilor economici cu capital 
de stat” 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Apelor 
şi Pădurilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2017. 
 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/64 Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.   
Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 
Cod obiectiv 6701.59.07 
“Sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora” 

 
Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
„Detaşare profesori de limba 
română, geografie şi istorie 
în şcolile din ţările Europei 
unde învaţă copii români”, cu 
suma de 200 mii lei, în anul 
2017.  
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Deputat Doru Coliu  
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent nu sunt 
susţinute ore în  limba română,  
iar copiii românilor din diaspora 
nu sunt educaţi în limba 
maternă. 
 
Sursa de finanţare:  
Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor bugetare 
aferente 
obiectivului de investiţii 
prevăzut în Anexa nr. 
3/64/02, la cod obiectiv 
5101.20.06. ”Deplasări 
interne, detaşări, transferări” 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
-sursa de finanțare nu este 
corect formulată, deoarece 
suma propusă de 200 mii lei nu 
poate fi acoperită de la poziția 
bugetară ”Deplasări interne, 
detaşări, transferări”, care 
cuprinde credite bugetare 
aferente anului 2017, în sumă 
de 28 mii lei. 
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crt. 
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- construcţia bugetară aferentă 
ministerului a fost dimensionată 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pe anul 
2017. 
 

2.   
Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni 
Cod obiectiv 6701.59.07 
“Sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora” 

 
Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
„Editare şi distribuţie în 
Şcolile din ţările Europei, 
unde învaţă copii români, 
manuale în limba română 
care să cuprindă informaţii 
despre geografia şi istoria 
României şi limba şi literatura 
română” 
cu suma de 500 mii lei, în anul 
2017. 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Deputat Doru Coliu  
 PMP 
 
 
 
 
 
 

 
Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent nu sunt susţinute ore 
de  limba română,  iar copiii 
românilor din diaspora nu sunt 
educaţi cu privire la istoria şi 
geografia României”. 
 
Sursa de finanţare:  
Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor bugetare 
aferente 
obiectivului prevăzut în Anexa 
nr.3/64/02, la cod obiectiv 
5101.20.06.01 ”Deplasări 
străinătate” 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
 
-sursa de finanțare nu este 
corect formulată, deoarece 
suma propusă de 500 mii lei nu 
poate fi acoperită de la poziția 
bugetară ”Deplasări in 
străinătate”, care cuprinde 
credite bugetare aferente anului 
2017, în sumă de 350 mii lei. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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- construcţia bugetară aferentă 
ministerului a fost dimensionată 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pe anul 
2017. 
 

3.   
Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni 
Cod obiectiv 6701.59.07 
“Sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora” 

 
Introducerea în Anexa nr. 
3/64/02 a obiectivului 
”Înfiinţarea a 12 centre 
comunitare în marile 
comunităţi de români din 
Spania, Italia, Franţa, Marea 
Britanie şi Germania” cu suma 
de 200  mii lei, în anul 2017. 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Deputat Doru Coliu  
 PMP 
 
 
 
 

 
Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent comunităţile de români 
nu dispun de spaţii unde să 
poată desfăşura diferite 
activităţi social culturale.  
 
Sursa de finanțare:  
Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor bugetare 
aferente obiectivului prevăzut în 
Anexa nr.3/64/02, la cod 
obiectiv 5101.71.01.02  
”Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport” 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate;  
- construcţia bugetară aferentă 
ministerului a fost dimensionată 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
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crt. 
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obiectivele stabilite pe anul 
2017. 
 

4.   
Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni 
Cod obiectiv 6701.59.07 
“Sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora” 

 
Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea jurnaliștilor 
români și ziarelor românești 
din diaspora” cu suma de 20 
mii lei, în anul 2017. 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Deputat Doru Coliu  
PMP 

 
Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent jurnaliștii români din 
comunităţile de români, 
întâmpină dificultăți de ordin 
financiar în culegerea şi 
distribuirea de informații 
referitoare la România şi 
cetățenii români din afara 
granițelor țării” 
 
Sursa de finanțare:  
Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
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aferente obiectivului prevăzut în 
Anexa nr.3/64/02, la cod 
obiectiv 5101.10.01.13 
”Indemnizații de delegare” 
 

credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate;  
- construcţia bugetară aferentă 
ministerului a fost dimensionată 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pe anul 
2017. 
 

5.   
Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni 
Cod obiectiv 6701.59.07 
“Sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora”  

 
Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Înfiinţarea de cimitire 
ortodoxe în marile comunităţi 
de români din Spania, Italia, 
Franţa, Germania şi Marea 
Britanie” cu suma de 300 mii 
lei, în anul 2017 
 
Autori: 

 
Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent românii ortodocşi din 
diaspora întâmpină mari 
dificultăți în a-și îngropa rudele 
sau persoanele dragi decedate, 
din cauza lipsei acestor cimitire. 
Mai mult decât atât, mulți 
români decedați în străinătate, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
-potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
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Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Deputat Doru Coliu  
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aflați în morgi, sunt îngropați cu 
dificultate, din cauza lipsei 
cimitirelor ortodoxe  sau a lipsei 
de fonduri pentru repatrierea 
acestora. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor bugetare 
aferente la cod obiectiv 
5101.10.01.13 ”Indemnizaţii 
de delegare” 

şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate;  
- construcţia bugetară aferentă 
ministerului a fost dimensionată 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pe anul 
2017. 
 

6.   
Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni 
Anexa nr. 3/ 64/ Titlul XI  
Alte cheltuieli  
 

 
Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru sprijinirea 
programelor culturale dedicate 
românilor din afara graniţelor 
ţării, respectiv sprijinirea 

 
Motivaţia amendamentului:  
Pentru România reprezintă o 
prioritate apărarea drepturilor, 
libertăţilor şi demnităţii 
românilor,  promovarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
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 Turneului european al celor mai 
prestigioase orchestre din 
România. 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Deputat Constantin Codreanu 
PMP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

identităţii, drepturilor şi valorilor 
spirituale ale comunităţilor de 
români, menţinerea identităţii 
culturale şi lingvistice. 
Este datoria ţării de a susţine 
programe culturale dedicate 
etnicilor români care trăiesc în 
alte ţări, organizate prin ICR-uri, 
ONG-uri şi alte instituţii.  
Majorarea sumei aferente 
cheltuielilor pentru sprijinirea 
programelor culturale dedicate 
românilor din afara ţării este 
solicitată în vederea susţinerii 
Orchestrei Naţionale de Tineret, 
Orchestra Radio, Orchestra 
Filarmonicii George Enescu, în 
realizarea unor concerte în 
străinătate având invitaţi solişti 
şi dirijori străini şi artişti din 
diaspora de prestigiu. Turneul 
va aduce un plus de imagine 
atât orchestrelor cât şi 
României.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare - ALTE CHELTUIELI  

amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
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7.   
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/20, Titlul II, Art. 30  

 
Alocarea a 500 mii lei pentru 
finanţarea unei campanii de 
informare a cetăţenilor cu 
probabilitate de emigrare. 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Senator Radu Mihail 
USR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivaţia amendamentului:  
Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea finanţării unei 
campanii (proiect pilot) de 
comunicare având ca ţintă 
populaţia din România în 
special din zone unde sunt 
comunităţi din care pleacă un 
flux important de migranţi 
economici, pentru a asigura 
informarea obiectivă, corectă şi 
completă a candidaţilor la 
emigrare privind contextul 
socio-economic, drepturile şi 
îndatoririle pe care le-ar avea în 
ţara de destinaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 500 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din  Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAŢIILOR ŞI 
SOCIETĂŢII 
INFORMAŢIONALE 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
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8.   
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/20, Titlul II, Art. 30 

 
Alocarea a 500 mii lei pentru 
finanţarea unui studiu privind 
structura şi nevoile 
comunităţilor româneşti din 
străinătate. 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Senator Radu Mihail 
USR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivaţia amendamentului:  
Dat fiind că informaţia existentă 
despre comunităţile istorice şi 
emigraţia românească este 
dispersată, sumele sunt 
necesare pentru finanţarea unui 
studiu produs de către un 
organism specializat neutru, 
studiu în cadrul căruia se vor 
colecta informaţii şi se va face o 
analiza în mod obiectiv privind 
structura şi nevoile 
comunităţilor româneşti din 
străinătate, urmate de 
prezentarea unor recomandări 
sintetice de intervenţie a 
statului pentru a le susţine. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 500 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din  Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
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crt. 
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9.   
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/6500/01, CHELTUIELI 
SOCIAL CULTURALE 

 
Alocarea a 500 mii lei pentru 
finanţarea unei biblioteci cu 
funcţie de centru social-cultural 
pentru românii din Roma. 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Senator Radu Mihail 
USR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivaţia amendamentului:  
În sprijinul aplicării concrete a 
legii 86/2016, pentru a 
răspunde nevoii românilor (atât 
individual cât și grupați în 
asociații) din Roma și din 
împrejurimi de a avea acces la 
cărți și alte materiale 
educaționale în limba română, 
a avea la dispoziție spații de 
instruire și pentru activități de 
sprijin social (spre exemplu 
întâlniri de consiliere juridică 
sau de altă natură), se alocă 
sumele pentru închirierea 
spațiului necesar și 
contractarea serviciilor anexe 
necesare funcționării unui astfel 
de centru cu biblioteca 
aferentă. Acest proiect 
constituie un pilot înaintea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
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- 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

extinderii în celelalte locații 
unde se află comunități 
românești importante. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 500 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din  Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 
 
 
 

dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
 

10.   
Anexa3/64/02 MPRDP 
Capitol 6701 
Cultură, Recreere şi Religie 
Grupa  59 
Titlul XI- Alte cheltuieli 
Articol 07 
Sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora. 
  

 
Se propune majorarea sumei 
alocate (8000 mii lei) cu 280 mii 
lei obţinuţi prin diminuarea unor 
cheltuieli de la Capitolul 5101 
Grupa 20 Titlul II-Bunuri şi 
servicii 
  
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Deputat Matei-Adrian 
Dobrovie 
USR 
 

Motivaţia amendamentului:  
Sprijinirea românilor din ţările 
care nu aplică principiul 
reciprocităţii în respectarea 
drepturilor minorităţii române 
(Serbia, Ucraina) 
 Sursa de finanţare: 
100 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02 Capitol 5101 
Grupa  20 Titlul II-bunuri şi 
servicii 
Articol 01 Alineat 08 (Poşta, 
telecom, radio, tv, internet) 
20 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02 Capitol 5101 
Grupa  20 Titlul II-bunuri şi 
servicii Articol 01 Alineat 30 
(Alte bunuri şi servicii pt. 
întreţinere şi funcţionare) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
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5 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02 Capitol 5101 
Grupa  20 Titlul II-bunuri şi 
servicii Articol 06 Alineat 01 
(Deplasări interne, detaşări, 
transferuri)  
150 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa 3/64/02 Capitol 5101 
Grupa  20 Titlul II-bunuri şi 
servicii Articol 06 Alineat 02 
(Deplasări în străinătate) 
5 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02 Capitol 5101 
Grupa  20 Titlul II-Bunuri şi 
servicii Articol 13 (Pregătire 
profesională) 

-fondurile alocate Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2017. 
 

11.   
Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura, Recreere şi Religie 
Grupa  59 
Titlul XI - Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 
  

 
Se propune alocarea sumei de 
115 mii lei pentru lucrări de 
construcţii la biserica 
românească din Lubnita, Valea 
Timocului, Serbia 
  
  
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

 
Motivaţia amendamentului:  
Sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din ţări 
unde minoritatea română este 
discriminată, ca religie şi ca 
limbă 
  
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 Cultură, 
Recreere şi Religie 
Grupa  59 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-potrivit prevederilor art 14 alin. 
(2)  din Legea nr. 500/2002 , 
nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în bugetul de stat şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială; 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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a Camerei Deputaţilor 
Deputat Matei-Adrian 
Dobrovie 
USR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 

amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
 

12.   
Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura, Recreere şi Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 

 
Se propune alocarea sumei de 
115 mii lei pentru lucrări de 
construcţii la biserica 
românească din Svilainat, 
Valea Moravei, Serbia 
  
 Autori: 

 
Motivaţia amendamentului:  
Sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din ţări 
unde minoritatea română este 
discriminată, ca religie şi ca 
limbă 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-potrivit prevederilor art 14 alin. 
(2)  din Legea nr. 500/2002 , 
nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în bugetul de stat şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
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sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 
  

Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Deputat Matei-Adrian 
Dobrovie 
USR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 Cultură, 
Recreere şi Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 

legală pentru respectiva 
cheltuială; 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2017. 
 

13.   
Ministerul pentru Românii de 

 
Suplimentarea bugetului 

 
Motivaţia amendamentului:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
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Pretutindeni 
Anexa 3/64 

Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni cu 3.500 mii lei 
pentru continuarea proiectelor 
Institutului Eudoxiu Hurmuzachi 
pentru românii de pretutindeni. 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutul Eudoxiu Hurmuzachi 
pentru românii de pretutindeni 
asigură etnicilor români din 
vecinătate și Balcani cadrul 
necesar pentru însușirea limbii, 
culturii și civilizației românești. 
De asemenea, Institutul 
desfășoară programe de 
perfecționare pentru cadrele 
didactice care predau limba 
română/ în limba română în 
comunitățile românești istorice. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 3.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/22/ MINISTERUL 
AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE/ 
Capitolul 5000/ Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 
 

- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2017. 
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14.   
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

 
Alocarea sumei de 13.500 mii 
lei pentru înființarea unui Liceu 
Românesc ”Mihai Eminescu”, la 
Roma, Italia. 
 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivaţia amendamentului:  
Urmare a fenomenului 
accentuat de emigraţie din 
ultimii ani, statul român este 
nevoit să pună un accent 
deosebit în ceea ce priveşte 
păstrarea identităţii lingvistice în 
rândul tinerelor generaţii. 
Majoritatea românilor stabiliţi 
temporar sau definitiv în 
străinătate sunt bine integraţi în 
noua societate, constatându-se 
în acest sens o pierdere a 
legăturilor tinerelor generaţii cu 
ţara mamă, inclusiv în ceea ce 
priveşte utilizarea limbii 
materne. Un liceu românesc în 
mijlocul celei mai numeroase 
comunități de români din 
emigrație va reprezenta o bază 
solidă pusă de statul român în 
domeniul consolidării identitare 
a comunităţilor româneşti din 
diaspora. În acest moment, în 
Italia, sunt 4.000 de elevi 
înscriși la cursurile LCCR. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 13.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/22/ MINISTERUL 
AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2017. 
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Capitolul 5000/ Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

15.   
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

 
Alocarea sumei de 22.500 mii 
lei pentru înființarea a 5 Centre 
Comunitare Românești pilot 
(conform Legii nr. 86/2016), în 
Roma, Madrid, Londra, Ismail și 
Nürnberg. 
 
 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivaţia amendamentului:  
Înființarea Centrelor 
Comunitare Românești este o 
obligație a statului român, 
prevăzută în legislația cadru. 
Totodată, este o obligație a 
statului român să ia măsuri 
menite să asigure păstrarea și 
promovarea culturii, valorilor și 
limbii române în străinătate și 
de a asigura coeziunea în 
rândul comunităților de români 
din afara granițelor țării. 
Locațiile propuse pentru cele 5 
Centre Comunitare Românești 
pilot sunt reprezentative prin 
dinamica și dimensiunea 
comunităților de români din cele 
cinci zone. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 22.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE /Capitolul 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate ministerului 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2017. 
. 
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ALTE TRANSFERURI 
 
 
 
 
 
 

16.   
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

 
Alocarea sumei e 500 mii lei în 
vederea finanțării Catedralei-
mausoleu cu hramul „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie” şi „Toţi 
Sfinţii Români” din satul Cania, 
raionul Cantemir, Republica 
Moldova. 
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului 
 Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 

 
Motivaţia amendamentului:  
Locașul, închinat eroilor români 
căzuţi în cel de-al Doilea 
Război Mondial, a început să 
fie edificat cu 16 ani în urmă, 
din banii oferiți de Guvernul 
României, prin Departamentul 
Politici pentru Românii de 
Pretutindeni, și din donațiile 
enoriașilor. Catedrala a fost 
practic înălțată, rămânând să 
fie construit acoperișul și de 
executat lucrările de finisare. 
Din cauza nefinanțării însă, la 
Catedrală nu se mai lucrează 
din anul 2012. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 500   
mii lei a sumelor prevăzute   la 
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE /Capitolul 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBÂNZI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
vizează obligații financiare ale 
statului, 
-fondurile alocate ministerului 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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obiectivele stabilite pentru anul 
2017. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
ORDONATOR:  3/65 Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Legea bugetului de stat pe anul 
2017, Anexa nr.3 / 65 - 
Ministerul Finanțelor Publice - 
Acțiuni generale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Finanțelor Publice - 
Acțiuni generale, Titlul VII Alte 
Transferuri, art. 03, Contribuția 
României la bugetul Uniunii 
Europene – propuneri 2017 de 
la 5.553.209 mii lei la 6.648.894 
mii lei. 
  
Sen. Vlad Alexandrescu, USR 

Consiliul Fiscal observă 
diminuarea inexplicabilă a 
Contribuției României la bugetul 
Uniunii Europene în proiectul 
de buget publicat în 27 ianuarie 
față de cel publicat în 23 
ianuarie de la 7.053.209 mii lei 
la 5.553.209 mii lei 
(http://www.consiliulfiscal.ro/Opi
niepreliminarabuget2017.pdf. 
Bugetul de 5.553.209 mii lei 
este redus cu 16,48% față de 
execuția bugetară din 2016, de 
6.648.894 mii lei. Contribuția la 
bugetul UE etc) nu este 
opțională. Amendamentul 
propune menținerea valorii 
executate în 2016. 
  
Sursa de finanțare: 
Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, 
la capitolul 50.01 „Cercetare 
fundamentală și cercetare-
dezvoltare", titlul 51, articolul 
02, alineatul 38 "Programul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează pozițiile bugetare 
care se doresc  a se suplimenta 
ceea ce contravine prevederilor  
art. 17, alin. (21) din Legea nr. 
500/2002  potrivit cărora 
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale și la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
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Național de Dezvoltare Locală" 
cu suma de 1.095.685 mii lei. 

 



 
AMENDAMENTE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 4 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru  finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, pe anul 2017 și 
estimări pe anii 2018-2020 
 
COVASNA 
 
TOTAL 30.307 
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului                 
11.905 
susținerea centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap            1.027 
produselor lactate și de 
panificație                                         
4.734 
Implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe proaspete în școli                    
637 
învățământ special și centre 
județene de resurse și asistență 
educațională, din care:                                          
7.087 

Propunem majorarea sumelor 
alocate astfel încât să fie 
acoperit necesarul pentru anul 
2017: 
 
 
 
COVASNA 
 
 
TOTAL 41.180 
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu:  
 
 
19.913 
 
1.600 
 
5.000 
 
 
883 
 
 
7.353 
 
 
 
6.451 

Suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul județelor cu suma de 
10.873 mii lei se justifică prin 
următoarele:    
 - asigurarea salariului minim de 
1450 lei (de la 1 februarie) 
pentru peste 150 de persoane 
din sistem, respectiv pentru 
personalul neclerical 
 - majorarea salariilor de bază în 
învățământul preuniversitar de 
stat conform Legii 250/2016, 
 - majorarea salariilor de bază în 
sistemului public de asistenta 
socială conform Legii 250/2016 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap finanţate din sume 
defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.978/2015. 
-sumele pentru finanţarea 
drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
s-a fundamentat în baza 
numărului de elevi din 
învăţământul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, numărul de copii 
preşcolari din grădiniţele de stat 
şi private cu program normal de 
4 ore, pe judeţe, comunicat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
pentru anul şcolar 2016-2017, 
precum şi o limită a valorii zilnice 
pentru produsele lactate şi de 
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salarii, sporuri, indemnizatii si 
alte drepturi salariale in bani 
stabilite prin lege precum si 
contributiile acestora 
                  
6.582 
cheltuieli cu bunuri si servicii 
pentru întreținerea curentă a 
unităților de învațământ special 
si centrelor județene de resurse 
si asistență educațională 
           
469 
hotărâri judecătorești pentru 
plata salariilor învățământului 
special și centrelor județene de 
resurse și asistență 
educațională 
cheltuieli cu plata contribuțiilor 
pentru personalul neclerical 
angajat in unitatile de cult in tara 
alte (SPCEP Covasna 

 
 
 
 
480 
 
 
 
422 
 
 
5.500 
681 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 
Autori: 
Benkő Erika, Márton Árpád, 
Kulcsár Terza József György, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Fejér László Ödön, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, Turos Loránd – 
senatori UDMR 
 

panificaţie de 1,17 lei/beneficiar, 
pentru un număr de 169 zile de 
şcolarizare; 
-sumele privind implementarea 
programului de încurajare s-au 
cuprins în anexă în limita 
sumelor aprobate pentru anul 
2017 prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nrr.66/2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli și a 
sumelor pentru anul 2017 potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.558/2016 privind 
stabilirea fructelor proaspete 
distribuite, a perioadei şi 
frecvenţei distribuţiei, a limitei 
valorii zilnice/elev, a fondurilor 
necesare pentru distribuţia 
fructelor proaspete, a măsurilor 
adiacente distribuţiei de fructe 
proaspete, a bugetului aferent 
acestora, precum şi a modalităţii 
de implementare efectivă şi de 
gestionare la nivelul 
administraţiei publice, în cadrul 
programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete 
în şcoli în anul şcolar 2016 – 
2017 ; 
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- sumele propuse pentru 
finanţarea unităţilor de 
învăţământ special şi centre de 
resurse si asistentă 
educationala sunt fundamentate 
de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale ; 
-fondurile pentru plata 
contribuțiilor personalului 
neclerical angajat în unitățile de 
cult din țară, au fost funamentate 
avându-se în vedere numarul 
maxim de posturi aprobat potrivit 
legii, înmultit cu salariul minim 
brut pe țară plus contribuțiile 
aferente  și înmulțit cu 12 luni. 
 

2.  Anexa nr. 4 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru  finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, pe anul 2017 și 
estimări pe anii 2018-2020 
 
HARGHITA 
TOTAL  
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu:         
  46.763 
Susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului       
 17.075 

Propunem majorarea sumelor 
alocate astfel încât să fie 
acoperit necesarul pentru anul 
2017: 
 
 
 
 
HARGHITA 
TOTAL  
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
82.911 
 
41.471 
 

a) Sistemul de protecţie a 
copilului şi susţinerea centrelor 
de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap - în 
sumă totală de 51.924 mii lei, din 
care suma de 41.471 mii lei 
pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi suma de 
10.453 mii lei pentru susţinerea 
centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap şi se 
justifică în felul următor: 
DGASPC Harghita asigură 
servicii sociale astfel:  
- pentru protecția copilului în 4 
centre de plasament de tip 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap finanţate din sume 
defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.978/2015. 
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Susţinerea centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap                  
     4.844 
Acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie                
6.840 
Implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe proaspete în școli                         
923 
Învăţământ special şi centrele 
de judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională                           
9.915 
Plata contribuțiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară;  
Finanțarea serviciilor publice 
comunitare de evidență a 
persoanelor de sub autoritatea 
consiliilor județene 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
10.453 
 
7.335 
 
 
1.567 
 
 
12.324 
 
 
8.371 
 
 
1.390 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR, Verestoy Attila, Cseke 

familial cu 41 de 
case/apartamente, 6 centre de 
plasament din care 3 pentru 
copii cu dizabilități, 2 centre de 
plasament pentru copii cu 
handicap sever, un centru de 
primire și intervenție în regim de 
urgență, 209 asistenți maternali 
profesioniști, 
- pentru persoane adulte în 2 
centre de îngrijire și asistență, 
un centru de recuperare și 
reabilitare neuropsihiatrică, un 
centru de servicii de recuperare 
neuromotorice de tip 
ambulatoriu, serviciul de 
locuințe protejate (2 case), 
centru multifuncțional (3 case).  
La fundamentarea sumelor au 
fost luate în calcul majorările 
salariale pentru personalul din 
unitățile sociale conform Legii 
nr.250/2016 și OUG nr.2/2017, 
HG nr. 978/2015 privind 
aprobarea standardelor minime 
de cost pentru serviciile sociale 
şi a nivelului venitului lunar pe 
membru de familie în baza 
căruia se stabileşte contribuţia 
lunară de întreţinere datorată de 
către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din 
centrele rezidenţiale. Totodată 
direcţia are încheiate contracte 

-sumele pentru finanţarea 
drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
s-a fundamentat în baza 
numărului de elevi din 
învăţământul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, numărul de copii 
preşcolari din grădiniţele de stat 
şi private cu program normal de 
4 ore, pe judeţe, comunicat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
pentru anul şcolar 2016-2017, 
precum şi o limită a valorii zilnice 
pentru produsele lactate şi de 
panificaţie de 1,17 lei/beneficiar, 
pentru un număr de 169 zile de 
şcolarizare; 
-sumele privind implementarea 
programului de încurajare s-au 
cuprins în anexă în limita 
sumelor aprobate pentru anul 
2017 prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nrr.66/2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli și a 
sumelor pentru anul 2017 potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.558/2016 privind 
stabilirea fructelor proaspete 
distribuite, a perioadei şi 
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Attila, Turos Loránd, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de finanţare pentru proiectele: 
INCREASE-ERASMUS+, SEE-
SINERGII – proiecte cu 
finanțare europeană 
b.) Drepturile privind acordarea 
de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din 
clasele I-VIII din învăţământul 
de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore suma 
de 7.334,90 mii lei. 
c.) Cheltuielilor privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe în şcoli, suma de 1.567,14 
mii lei. 
d.) Cheltuielilor aferente 
învăţământului special: Suma 
totală de 12.324 mii lei care se 
defalcă pentru Şcoala specială 
Ocland 2.172 mii lei, Şcoala 
specială Bilbor 1.758 mii lei, 
Şcoala specială Sfânta Ana 
Miercurea Ciuc 1.526 mii lei, 
precum şi pentru funcţionarea 
Centrul Judeţean de Resurse şi 
de Asistenţă Educaţională 
înfiinţat în 2007 potrivit HG 
nr.1251/2005 şi OMEC 
nr.5418/2005, suma de 4.868 
mii lei. 

frecvenţei distribuţiei, a limitei 
valorii zilnice/elev, a fondurilor 
necesare pentru distribuţia 
fructelor proaspete, a măsurilor 
adiacente distribuţiei de fructe 
proaspete, a bugetului aferent 
acestora, precum şi a modalităţii 
de implementare efectivă şi de 
gestionare la nivelul 
administraţiei publice, în cadrul 
programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete 
în şcoli în anul şcolar 2016 – 
2017 ; 
- sumele propuse pentru 
finanţarea unităţilor de 
învăţământ special şi centre de 
resurse si asistentă 
educationala sunt fundamentate 
de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale ; 
-fondurile pentru plata 
contribuțiilor personalului 
neclerical angajat în unitățile de 
cult din țară, au fost funamentate 
avându-se în vedere numarul 
maxim de posturi aprobat potrivit 
legii, înmultit cu salariul minim 
brut pe țară plus contribuțiile 
aferente  și înmulțit cu 12 luni. 
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Se propune suplimentarea cu 50 
posturi a specialiștilor din 
rețeaua de asistență 
psihopedagogică și din 
cabinetele logopedice 
interșcolare.  
e.) Plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult: suma totală de 
8.371 mii lei, pentru asigurarea 
contribuţiei salarizării a celor 
388 posturi pentru personalul 
neclerical, luând în calcul salariu 
minim de 1.450 lei/luna şi 
contribuţiile aferente. 
În prezent sunt aprobate 333 de 
posturi și propunem majorarea 
cu 55 de posturi. Menționăm că 
în momentul de față Consiliul 
Județean Harghita finanțează 
din veniturile proprii 35 de 
posturi. 
f.) Serviciul public comunitar de 
evidenţă a persoanelor: suma 
de 1.390 mii lei. 
g.) Finanțarea drepturilor 
copiilor cu cerințe educaționale 
speciale integrați în 
învățământul de masă, 
prevăzute în anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului 
nr.904/2014 pentru stabilirea 
limitelor minime de cheltuieli 
aferente drepturilor prevăzute 
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de Legea nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea 
drepturilor copilului. Conform 
tabelului Inspectoratului Școlar 
Județean Harghita pe anul 
școlar 2016/2017 este necesară 
suma de 3.859,76 mii lei. 
 
 

3.  Anexa nr. 4 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru  finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, pe anul 2017 și 
estimări pe anii 2018-2020 
 
MUREŞ 
TOTAL  
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu:     
     89.558 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului       
14.462 
susținerea centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap                  
        30.058 
produselor lactate și de 
panificație                             
        11.855 
Implementarea programului de 
încurajare a consumului de 

Propunem majorarea sumelor 
alocate astfel încât să fie 
acoperit necesarul pentru anul 
2017: 
 
 
 
 
MUREȘ 
TOTAL  
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
148.403 
 
35.500 
 
 
51.500 
 
13.600 
 
 
3.880 
 
 

Necesarul solicitat este 
fundamentat pe numărul 
beneficiarilor, standarde de cost 
stabilite potrivit legii, precum și 
pe modificările legislative în 
vigoare în 2017, astfel: 
Suma include și creșterea 
salarială prevăzută de OG 
nr.250/2016 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice în 2016 
Suma include și creșterea 
salarială prevăzută de OG 
nr.250/2016 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice în 2016 
Suma include necesarul pentru 
produsele lactate și de 
panificație, conform prevederilor 
legale 
Fundamentarea ține cont de 
necesitatea asigurării de fructe 
pentru cei 61.006 elevi din județ 
beneficiari ai prevederilor OUG 
nr.24/2010  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap finanţate din sume 
defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.978/2015. 
-sumele pentru finanţarea 
drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
s-a fundamentat în baza 
numărului de elevi din 
învăţământul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, numărul de copii 
preşcolari din grădiniţele de stat 
şi private cu program normal de 
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fructe proaspete în școli              
1.630 
învățământ special și centre 
județene de resurse și asistență 
educațională, din care:      
      15.819 
salarii, sporuri, indemnizații si 
alte drepturi salariale in bani 
stabilite prin lege precum și 
contributiile acestora     
       14.480 
cheltuieli cu bunuri si servicii.
                            
1.147 
hotărâri judecătorești pentru 
plata salariilor învățământului 
special și centrelor județene de 
resurse și asistență 
educațională          192 
cheltuieli cu plata contribuţiilor 
pentru personalul neclerical 
angajat in unitățile de cult din 
ţară 
finanțarea cheltuielilor de 
funcționare a căminelor de 
persoane vârstnice                       
157 
alte (SPCEP MURES, 
Salvamont Salvaspeo) 
 

23.521 
 
 
 
 
17.485 
 
3.156 
 
 
 
2.880 
 
 
16.500 
 
250 
 
3.652 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
 
Autori: 
Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Vass Levente, Seres 
Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Császár 
Károly Zsolt, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, Turos Loránd - 
senatori UDMR 
 

Suma include și creșterea 
salarială prevăzută de Legea 
nr.250/2016 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice în 2016 
Fundamentarea respectă 
prevederile Legii nr.85/2016 
privind plata diferențelor 
salariale cuvenite personalului 
didactic din învățământul de stat 
pentru perioada octombrie 
2008-13 mai 2011 
Fundamentarea ține cont de 
creșterea numărului de personal 
de la 734 la 800, precum și de 
majorarea salariului minim pe 
economie la 1450 lei 
Fundamentarea s-a realizat în 
baza bugetului  estimat pentru 
2017 
Suma include și necesarul de 
finanțare pentru cele 8 instituții 
subordonate de cultură și 
Serviciul de Pază al Obiectivelor 
de Interes Județean Mureș. 
 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

4 ore, pe judeţe, comunicat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
pentru anul şcolar 2016-2017, 
precum şi o limită a valorii zilnice 
pentru produsele lactate şi de 
panificaţie de 1,17 lei/beneficiar, 
pentru un număr de 169 zile de 
şcolarizare; 
-sumele privind implementarea 
programului de încurajare s-au 
cuprins în anexă în limita 
sumelor aprobate pentru anul 
2017 prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nrr.66/2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli și a 
sumelor pentru anul 2017 potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.558/2016 privind 
stabilirea fructelor proaspete 
distribuite, a perioadei şi 
frecvenţei distribuţiei, a limitei 
valorii zilnice/elev, a fondurilor 
necesare pentru distribuţia 
fructelor proaspete, a măsurilor 
adiacente distribuţiei de fructe 
proaspete, a bugetului aferent 
acestora, precum şi a modalităţii 
de implementare efectivă şi de 
gestionare la nivelul 
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administraţiei publice, în cadrul 
programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete 
în şcoli în anul şcolar 2016 – 
2017 ; 
- sumele propuse pentru 
finanţarea unităţilor de 
învăţământ special şi centre de 
resurse si asistentă 
educationala sunt fundamentate 
de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale ; 
-fondurile pentru plata 
contribuțiilor personalului 
neclerical angajat în unitățile de 
cult din țară, au fost funamentate 
avându-se în vedere numarul 
maxim de posturi aprobat potrivit 
legii, înmultit cu salariul minim 
brut pe țară plus contribuțiile 
aferente  și înmulțit cu 12 luni. 
-fondurile necesarare pentru 
finanțarea cheltuielilor de 
funcţionare a căminului pentru 
persoane vârstnice se asigură 
de la  bugetul de stat din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, în proporţie de cel 
mult 10% din necesarul stabilit 
anual de Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale, în baza 
standardelor minime de cost 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 10 - 

aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, în condiţiile legii. 
 
 

4.  Anexa 4 SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2017 şi 
estimări pe anii 2018-2020 

Se propune suplimentarea 
Anexei 4, capitolul Învăţământul 
special şi centrele judeţene de  
resurse şi asistenţă  
educaţională cu suma de 7.000 
mii lei pentru judeţul Iaşi 
 

Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 
 

Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

 

Fondurile alocate de către 
Guvern pentru judeţul Iaşi 
pentru acest capitol nu asigură 
nici pe departe o bună 
funcţionare a sistemului de 
învăţământ special, sumele 
distribuite asigurând doar în 
proporţie de 65% buna 
funcţionalitate a unităţilor 
şcolare dedicate învăţământului 
special, a centrelor judeţene de 
resurse şi asistenţă 
educaţională 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele propuse pentru 
finanţarea unităţilor de 
învăţământ special şi centre de 
resurse si asistentă 
educationala sunt fundamentate 
de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale ; 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat 
şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

5.  Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor,  sectoarelor si 
Municipiului Bucuresti, pe anul 
2017 și estimări pe anii 2018-
2020 
 

Propunem majorarea sumelor 
alocate astfel încât să fie 
acoperit necesarul pentru anul 
2017 (mii lei): 
 
 
 
 
 
 
COVASNA 

 
Pentru finanțarea: salariilor, 
sporurilor, indemnizaţiilor şi altor 
drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiilor aferente acestora 
din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat, precum și 
pentru plata drepturilor salariale 
câștigate prin hotărâri 
judecătoresti, majorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- nu se specifica sursa de 
finantare 
- sumele propuse pentru 
finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat au fost fundamentate de 
către Ministerul Educaţiei 
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COVASNA 
Total 
199.247 
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu:  
Finanțarea de bază a unităților 
de învățământ preuniversitar de 
stat, din care                      
167.287 
Finantarea cheltuielilor 
prevazute la art. 104, alin.2 lit. 
b)-d) din Legea educatiei 
nationale nr.1/2011, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare            13.812 
Finantarea drepturilor 
asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare 26.668 
Finantarea ajutorului pentru 
încălzirea cu lemne, cărbuni și 
combustibili petrolieri                 
  807 
Acordarea suplimentului 
alimentar  
388 
Drepturile copiilor cu cerinte 
educaționale speciale integrați 
in invatamantul de masa              
1.325 

Total  
206.323 
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
 
 
170.374 
 
 
 
15.044 
 
 
28.944 
 
 
1.730 
 
657 
 
 
1.846 
 
Autori: 
Benkő Erika, Márton Árpád, 
Kulcsár Terza József György, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Fejér László Ödön, Tánczos 
Barna, Turos Loránd, Cseke 
Attila – senatori UDMR 

salariilor de bază conform 
Legea nr. 250/2016, drepturilor 
asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
care se va asigura 100% din 
bugetul de stat, ajutorului social 
și al ajutorului pentru încălzirea 
locuinței, serviciilor comunitare 
de evidență a persoanelor sub 
autoritatea consiliilor locale și 
cheltuielilor creșelor, finanțarea 
de bază a cheltuielilor cu 
pregătirea profesională, de 
evaluare periodică a elevilor, cu 
bunuri și servicii 

Naţionale , în baza standardelor 
de cost aprobate; 
- sumele propuse pentru 
finantarea cheltuielilor 
asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare, în 
cazul în care s-a optat pentru 
acestea, s-au fundamentat 
avându-se în vedere prevederile 
art.3, alin.(2) din OUG 2/2017, 
potrivit cărora finanţarea 
drepturilor asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau a indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav, 
acordate în baza prevederilor 
art. 42 alin. (4) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
asigură integral de la bugetul de 
stat, din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, în baza 
numărului de beneficiari 
comunicat de unităţile 
administrativ-teritoriale. 
- sumele aferente ajutorului 
pentru încălzirea locuinței cu 
lemne, cărbuni și combustibili 
pentru beneficiarii de ajutor 
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- 12 - 

social, s-au fundamentat pe 
baza numarului de beneficiari 
comunicat de unitățile 
administrative-teritoriale la 
solicitarea Ministerului 
Finanțelor Publice, precum si a 
sumei de 58 leialocată 
lunar/beneficiar, pe perioada 
sezonului rece, respective 5 luni, 
în conformitate cu prevederile 
Ordonaței de urgență a 
guvernului nr.70/2011; 
- sumele aferente acordării unui 
supliment alimentar sunt 
prevăzute 
în limita sumelor aprobate 
pentru a anul 2017 de  OOUG 
nr.72/2016; 
-sumele necesare pentru 
finanțarea drepturilor copiilor cu 
cerințe educațioanle speciale 
integrați în învățământul de 
masă s-au fundamentat în baza 
numarului de beneficiari 
comunicat de unitățile 
administrativ-teritoriale în urma 
solicitarii Ministerului Finanețlor 
Publice înmultit cu numarul de 
zile de scolarizare si cu limitele 
de cheltuieli, prevăzute la lit.A 
din anexa la HG 904/2014. 
 

6.  
Anexa nr. 5 

Propunem majorarea sumelor 
alocate astfel încât să fie 

Necesarul este calculat ţinând 
cont de majorările salariale din 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor,  sectoarelor si 
Municipiului Bucuresti, pe anul 
2017 și estimări pe anii 2018-
2020 
 
MUREŞ 
Total           
454.963 
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu:  
Finantarea de bază a unităților 
de învățământ preuniversitar de 
stat 
din care:          
371.474 
salariile, sporurile, 
indemnizatiile si alte drepturi 
stabilite prin lege, precum si 
contributiile aferente acestora 
          
  338.809 
cheltuieli prevazute la art. 104, 
alin.2 lit. b)-d) din Legea 
educatiei nationale nr.1/2011, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare           32.665 
Sume pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 85/2016 
              6.363 

acoperit necesarul pentru anul 
2017 (mii lei): 
 
 
 
 
 
 
MUREȘ 
Total           
          631.100 
din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu:  
 
 
 
459.552 
 
 
 
415.876 
 
 
 
43.676 
 
91.952 
 
 
 
71.124 
 
 
 

sectorul bugetar – educaţie, 
asistenţă social -, precum şi de 
celelalte cheltuieli – standarde 
de cost în domeniul social. 
Finanțarea de bază solicitată 
este calculată conform 
prevederilor legale (Legea nr. 
1/2011 a educației naționale), în 
timp ce cheltuielile salariale țin 
cont de prevederile Legea nr. 
250/2016. 
Sumele necesare pentru plata 
drepturilor personalului didactic 
pensionat, care este îndreptățit 
sa primeasca diferente salariale 
pentru perioada octombrie 2008 
si 13 mai 2011 (40.484 mii lei), 
precum și sumele pentru plata 
restanțelor aferente titlurilor 
executorii ce trebuiau achitate 
până la data de 31.12.2015 
(51.468 mii lei), potrivit legii, se 
ridică la 92 milioane lei. 
Fundamentarea s-a realizat 
ținând cont de numărul de copii 
care au certificate de handicap 
în județul Mureș, înregistrați 
după data de 01.01.2017 

- nu se specifica sursa de 
finantare 
- sumele propuse pentru 
finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat au fost fundamentate de 
către Ministerul Educaţiei 
Naţionale , în baza standardelor 
de cost aprobate; 
- sumele propuse pentru 
finantarea cheltuielilor 
asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare, în 
cazul în care s-a optat pentru 
acestea, s-au fundamentat 
avându-se în vedere prevederile 
art.3, alin.(2) din OUG 2/2017, 
potrivit cărora finanţarea 
drepturilor asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau a indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav, 
acordate în baza prevederilor 
art. 42 alin. (4) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
asigură integral de la bugetul de 
stat, din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, în baza 
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Finantarea drepturilor 
asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizatiile  lunare 
69.346 
Drepturile copiilor cu cerinte 
educaționale speciale integrați 
in învățământul de masă 
1.108 

1.800 
 
Autori: 
Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Vass Levente, Csoma 
Botond, Seres Dénes, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Császár 
Károly Zsolt, Cseke Attila, Turos 
Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

numărului de beneficiari 
comunicat de unităţile 
administrativ-teritoriale. 
-sumele necesare pentru 
finanțarea drepturilor copiilor cu 
cerințe educațioanle speciale 
integrați în învățământul de 
masă s-au fundamentat în baza 
numarului de beneficiari 
comunicat de unitățile 
administrativ-teritoriale în urma 
solicitarii Ministerului Finanețlor 
Publice înmultit cu numarul de 
zile de scolarizare si cu limitele 
de cheltuieli, prevăzute la lit.A 
din anexa la HG 904/2014. 
 

7.  Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020  

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 6 
Nr. crt. 6 – Bistriţa Năsăud - cu 
suma  de 66.092,7 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de 
investiţii „Modernizare DJ 172D” 
– Km  75+353 - km 93+132 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 66.092,7 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
nivelului de trai al acestei 
comunității. Drumul este 
aproape impracticabil. 
Economia locală, turismul  şi 
localitățile nu se pot dezvolta. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
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Autorul amendamentului: 
Robert - Ionatan SIGHIARTĂU – 
Deputat PNL 

 

8.  Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020, poziția 9, județ 
Brăila  

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 6 
Nr. crt. 9 –Brăila  - cu suma  de 
14.566,965 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de 
investiţii „Modernizare rețele de 
drumuri în Comuna Șuțești, jud. 
Brăila 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 14.566,965 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Autor:  
Dep. PNL Vasile Varga 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna 
Șuțești are nevoie urgentă de 
modernizare pentru a se crea 
condiții optime circulației rutiere, 
pentru evitarea producerii de 
accidente cauzate stării 
deplorabile a părții carosabile, 
dar și a celorlalte elemente de 
siguranță rutieră. 
Lungime drumuri 12.310 m 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

9.  Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020, poziția 9, județ 
Brăila  

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 6 
Nr. crt. 9 –Brăila  - cu suma  de 
102,03 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului reabilitare Drum 
Comuna DC 38 – Șuțești - 
Dedulești DN 2B, jud. Brăila 
 

Acest obiectiv se află pe agenda 
primăriei  Șuțești de aproape 10 
ani. Menționăm că au fost 
demarate anumite lucrări de 
reabilitare a Drumului comunal 
DC 38  între Șuțești și Dedulești, 
dar insuficiente, condițiile 
existente putând conduce la 
producerea unor accidente 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 16 - 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 102,03 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Autor:  
Dep. PNL Vasile Varga 
 

rutiere. Lungimea proiectului de  
reabilitare este de 13 Km. 
 
 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

10.  Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020, poziția 9, județ 
Brăila 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 6, 
nr. crt. 9, Brăila cu suma de 
94.000 mii lei, pentru 
modernizare străzi rurale și 
comunale în Comuna Gropeni, 
jud. Brăila 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 94.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Autori:  
Dep. PNL Vasile Varga 

Este necesară îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport astfel 
încât să fie reduse influențele 
negative asupra mediului, 
condițiilor de trafic rutier, 
precum si confortului populaţiei 
din această localitate. Pentru 
acest obiectiv a fost   depus 
dosar la MDRAP din 27.01.2016 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

11.  Anexa nr. 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
6 / SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 

Este necesară asfaltarea DJ 
714 a unei lungimi de 5,5 km pe 
sectorul dintre Cabana Bolboci 
și Cheile Tătarului. Această 
lucrare, odată finalizată, ar 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
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pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020,  pozitia 16, 
Dambovița 

drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020/Dâmbovița cu 
suma de 7.500 mii lei  pentru 
finanțarea lucrărilor de 
modernizare a DJ 714.  
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în 
interiorul Anexei nr. 6 SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 şi prin diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Autori:  
Senator PNL Iancu Caracotă 
Deputat PNL Cezar-Florin 
Preda 

asigura continuitatea drumului 
modernizat din DN 71 până la 
Stația de Telecabină Peștera. 
Totodată, este imperios 
necesară executarea unor 
lucrări de consolidare a 
terasamentelor acestui sector 
de drum.  
Proiectul de interes județean 
“Stațiunea Turistică Moroeni-
Peștera-Padina”  reprezintă un 
motor de dezvoltare județeană. 
 
 

drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

12.  Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020, poziția 22, 
județul Hunedoara. 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 6 
Nr. crt. 22 – Hunedoara - cu 
suma  de 1.000 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de 
investiţii „Reabilitare şi 
modernizare DC 131 Săcămaş-
Dumbrăviţa” Judeţul Hunedoara 
 

Obiectiv de investiţii de interes 
local, având studiul de 
fezabilitate întocmit.  
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 1.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Autorii amendamentului:  
Hărău Carmen-Eleonora – 
Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 
 

statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

13.  Anexa 6  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale 
pentru anul 2017 și estimări pe 
anii 2018-2020, poziţia 24, 
Judeţul Iași 

Se propune suplimentarea 
sumei cu 20.000 mii lei pentru 
reabilitarea infrastructurii de 
drumuri județene și comunale la 
nivelul Județului Iași 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 20000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/65, Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 
Autorii amendamentului i:  
Deputat PNL Marius Bodea, 
Deputat PNL Costel Alexe, 
Deputat PNL Dumitru Oprea, 
Senator PNL Laura Iuliana 
Scântei 

Lungimea reţelei de drumuri 
judeţene este de aproximativ 
1.035, din care: 
- Drumuri asfaltate: 516,8km; 
- Drumuri din beton de ciment: 
33,3km; 
- Drumuri pietruite: 385,7km; 
- Drumuri de pământ:99,6 km 
 
Neceasarul de investiții la nivelul 
Județului Iași pentru lucrări de 
investiții și reparații curente 
drumuri și poduri  879,2 milioane 
lei din care, cu prioritate, sunt: 
- Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii intrajudețene DJ 
248A, DJ246 şi DJ 280 pe 
traseul Iași – Miroslava –Ţibana 
- Țibănești –Tansa - Dagâța, în 
lungime de aproximativ 68 km, 
care ar urma să aibă impact 
asupra a aprox. 41.000 locuitori 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
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deserviți de cele 6 comune 
traversate de drumul județean. 
Preț estimativ: 224 mil. lei 
- Reabilitare DJ 248 B, între DN 
24 și DN 28Centură trafic uşor 
Iaşi (DJ)–Zona Metropolitană 
Iaşi, în lungime de aprox. 60 km, 
care ar urma să aibă impact 
asupra aprox. 51.000 locuitori 
din cele 8 comune tranzitate de 
acest proiect. 
Preț estimativ: 80 mil. lei. 
 
 

14.  Anexa 6  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale 
pentru anul 2017 și estimări pe 
anii 2018-2020, poziţia 26, 
Judeţul Maramureş 

Se suplimenteaza cu suma de 
90.000 mii lei pentru 
Proiectare/Modernizare/Executi
e  drum DJ 186 Vadul Izei – 
Săcel,  Județul Maramureş 
 
Sursa de finanţare Diminuarea 
cu suma de 90000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Cherecheş Viorica  
Deputat PNL Nicoară Romeo 
 
 
 

Cel mai important drum din zona 
Maramureșului Istoric. Acest 
drum este tranzitat anual de sute 
de mii de turiști. De asemenea, 
reprezintă o importanță 
deosebită pentru dezvoltarea 
economica a zonei. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

15.  Anexa 6 Se propune suplimentarea cu 
suma de 300 mii lei pentru 

Starea drumurilor este precară Se propune respingerea, 
întrucât: 
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020, poziția 32, 
județul Satu Mare 

reparația drumurilor în orașul 
Ardud, Judeţul Satu Mare 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 300 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 

 
 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

16.  Anexa nr. 6 
 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020, poziția 34, 
județul Sibiu 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 a sumei prevăzute în 
Anexa 6, nr. Crt. 34 – SIBIU, cu 
suma de 110.000 mii lei pentru 
finanţarea modernizării 
drumurilor judeţene. 
Judeţul SIBIU 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 110.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea 
drumului județean DJ106E în 
lungime totală de 40km. 
Acest drum județean leagă zona 
Mărginimea Sibiului de 
Transalpina. 
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece    
modernizarea acestui drum ar 
conduce la dezvoltarea durabilă 
a zonei, ținând cont de 
moștenirea etnologico-culturală, 
arhitecturală și istorică a 
acesteia. 
  Este de menţionat  de 
asemenea faptul că zona 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
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Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 
 

Mărginimea Sibiului  este o zonă 
turistică extrem de apreciată fiind 
vizitată anual de zeci de mii de turiști. 
 
 

17.  Anexa nr. 6 
 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020, poziția 34, 
județul Sibiu 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2017 a sumei  prevăzute în 
Anexa 6, nr. Crt. 34 – SIBIU cu 
suma de 150.000 mii lei pentru 
finanţarea reabilitării drumului 
turistic Transfăgărășan. 
Judeţul SIBIU 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 150.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
reabilitarea traseului 
Transfăgărășan. Acest drum 
este unul dintre cele mai celebre 
drumuri din România și chiar din 
Europa. 
Solicităm suplimentarea 
fondurilor pentru reabilitarea 
acestui drum având ca scop 
dezvoltarea , în cooperarea cu 
CJ Argeș, a acestei zone cu un 
potențial turistic deosebit de 
important. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

18.  Anexa nr. 6 SUME  defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 

Se suplimentează bugetul 
pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2017 cu 

Dublarea sumei alocate de către 
Guvern pentru modernizarea 
drumurilor din judeţul Iaşi este 
necesară întrucât prin alocările 
curente Iaşul a primit doar 1 % 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
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comunale pentru anul 2017 şi 
estimări pe anii 2018-2020 

 

suma de 10.262 mii lei pentru 
judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanțare:  
POR 2016/6/6.1/2, AXA 
PRIORITARA 6: Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere de 
importanţă regională şi fonduri 
bugetare 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

 

din total, valoare insuficientă 
raportată la necesităţile din 
teren 
 
 

drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

19.  Anexa nr. 6, 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020 - Covasna 
 
 
 

Se suplimentează bugetului cu 
suma de 2.000 mii lei, pentru 
finantarea lucrarilor de. 
 
Sursa de finantare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 
Autori:  
Deputat Octavian Goga 
Grup Parlamentar PMP 

Îmbunătățirea infrastructurii 
județului Covasna va transforma 
zona într-una atractivă pentru 
investitori, astfel existând 
posibilitatea creării unor noi 
locuri de muncă.  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

20.  Anexa nr. 6 Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea, 
întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 23 - 

SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020/Nr. crt. 26 
Maramureş 

6 / SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020/Nr. crt. 26 
Maramureş cu suma de 1.506 
mii lei  pentru modernizarea 
reţelei de drumuri forestiere în 
comuna Cerneşti, Judeţul 
Maramureş.  
 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în 
interiorul Anexei nr. 6 SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 şi prin diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, 
senator PMP 

rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

21.  ANEXA nr. 6,  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2017, 
pentru reparaţii străzi : 

Motivare: Alocarea acestei 
sume suplimentare Bugetului de 
Stat este necesară pentru lucrări 
de reparaţii străzi, în vederea 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
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drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020, judeţul Tulcea. 

Reparaţii "strada italienilor" din 
sat Cataloi, comuna Turcoaia, 
judeţul Tulcea - suma 250.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: 
Deputat Andi-Gabriel 
GROSARU 
Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 
 

păstrării patrimonului istoric al 
comunităţii italiene din România. 
 

valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor 
statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea drumurilor 
şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor 
 

22.  Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017, poziția 8, județul 
Brașov 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 7,  
nr. Crt. 8, Brasov cu suma de 
9.000 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor la Aeroportul Braşov.  
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 9.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
 
Autori:  
Dep. PNL Gabriel Andronache,  
Dep. PNL Mara Mareș 
Sen. PNL Daniel Zamfir 
 

Pentru întocmirea 
documentației tehnice și 
execuție cale de rulare Alfa și 
platforma îmbarcare/debarcare 
pentru Aeroportul Braşov.  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

23.  Anexa nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 11/Caraș-
Severin 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
7 /SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 11/ Caraș-
Severin cu suma de 3.343 mii lei 
pentru modernizarea și 
asfaltarea străzilor de interes 
local, oraș Băile Herculane. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în 
interiorul Anexei nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 şi prin diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 

Suma solicitată este necesară 
pentru asfaltarea străzilor din 
zona blocurilor ANL, precum și a 
altor străzi  în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de 
circulație și a nivelului de trai al 
locuitorilor. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
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nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Autori: 
Deputat PNL Valeria – Diana 
Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion - Marcel Vela 

- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

24.  Anexa nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 11/Caraș-
Severin 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
7 /SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 11/ Caraș-
Severin cu suma de 200 mii lei 
pentru reabilitare Piață 
agroalimentară, oraș Băile 
Herculane. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în 
interiorul Anexei nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 şi prin diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 

Necesitatea existenței unui 
asemenea obiectiv.  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 27 - 

FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Autori: 
Deputat PNL Valeria – Diana 
Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion - Marcel Vela 
 

modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

25.  Anexa nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 11/Caraș-
Severin 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 1.450 mii lei 
reprezentând  arierate la  
Spitalul Municipal de Urgență 
Caransebeș, Municipiul 
Caransebeș, județul Caraș- 
Severin. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Prin diminuarea cu  suma de 
1.450 mii lei la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 
 
Autori: 
Deputat PNL Valeria – Diana 
Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion - Marcel Vela 
 

Necesitatea achitarii arieratelor. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
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ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

26.  Anexa nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 12/Călăraşi 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
7 /SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 12/ Călăraşi 
cu suma de 103.500 mii lei, 
pentru finanțarea următoarelor 
obiective de investiții:  
- Spitalul Județean de Urgență 
Călărași, construcție corp nou - 
secțiile pediatrie, neonatologie, 
obstretică- ginecologie -       
valoare 49.500 mii lei. 
- Restaurare Palat Administrativ, 
clădire de patrimoniu - clasa A -  
valoare 27.000 mii lei. 
- Consolidare și amenajare 
malul stâng al brațulului Borcea 
Călărași -  valoare 27.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în 
interiorul Anexei nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 

Actualul corp în care se 
desfășoară activitatea spitalului 
prezintă risc seismic ridicat. 
Sunt expertize tehnice 
efectuate. 
 
Investiție în desfășurare: există 
risc major de degradare  a 
lucrărilor efectuate până în 
prezent. 
 
Protecție împotriva fenomenelor 
meteo periculoase, zonă 
inundabilă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
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2018-2020 şi prin diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Cătălin Predoiu 

subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

27.  Anexa  7,  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 13, județul 
Cluj 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 7,  
Nr. crt. 13 – Cluj - cu suma  de 
540.000 mii lei pentru  proiectul 
Pistă de decolare – aterizare de 
3.500 M la Aeroportul 
Internaţional Cluj Napoca 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 540000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
Autori:   
Deputaţi PNL:   
Florin Vasile Stamatian,  
Nechita Adrian Oros,  
Sorin Moldovan,  
Senator PNL Marius Nicoară 
 

In acest moment este finalizată 
construcţia primei părţi a pistei – 
2.100 m, şi este necesară 
continuarea lucrărilor pînă la 
lungimea totală de 3.500 m, 
astefel încît aeroportul să poată 
deservi toate tipurile de 
aeronave. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
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ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

28.  Anexa 7 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2017 şi estimări 
pe anii 2018-2020, pozitia 24, 
Judeţul Iași 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei cu 45.000 mii lei pentru 
realizarea terminalului cargo şi a 
platformei de parcare şi a căii de 
rulare în partea de nord a 
Aeroportului Internaţional Iaşi, 
înspre comuna Aroneanu, 
pentru transporturile de marfă. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 45.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/65, Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea, 
Deputat PNL Costel Alexe, 
Deputat PNL Dumitru Oprea, 
Senator PNL Laura Iuliana 
Scântei 

Întreaga Regiune de Nord-Est 
va beneficia de această 
investiţie. Zona cargo va sprijini 
orientarea mediului de afaceri 
ieşean spre realizarea de 
produse finite ori componente, 
volumetric mici, care, însă, pot 
îngloba tehnologii înalte. Acest 
lucru înseamnă dezvoltarea 
industriilor economice cu plus 
valoare mare.  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
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subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

29.  Anexa nr. 7 SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2017 și estimări 
pe anii 2018 – 2020, poziția 31, 
județul Prahova 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 7 
Nr. crt. 31 – Prahova - cu suma  
de 32.236 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de 
investiţii „Spital Municipal 
Ploiești” 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 32.236 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

Autorii amendamentului:  
Roberta Anastase - deputat 
PNL, Iulian Dumitrescu – 
senator PNL, George Ionescu – 
deputat PNL, Răzvan Prișcă – 
deputat PNL 

Construcția unui Spital 
Municipal constituie prioritatea 
zero pentru sănătatea 
cetățenilor din județul Prahova și 
în special a cetățenilor 
Municipiului Ploiești. Situația 
dificilă în care se află în prezent 
cele două unități sanitare aflate 
în subordinea Consiliului Local, 
Spitalul de Pediatrie Ploiești cât 
și Spitalul Municipal Ploiești, fac 
imposibilă orice investiție în 
infrastructura acestor două 
clădiri. Obiectivul principal al 
investiției este acela de a crea o 
unitate medicală nouă, realizată 
la standarde europene, dotată 
cu aparatură nouă și modernă. 
Mai mult decât atât, prin această 
nouă unitate, se dorește 
comasarea Spitalului Municipal 
Ploiești și a Spitalului de 
Pediatrie astfel încât aparatura 
să poată deservi necesitățile 
specifice celor două unități iar 
problema crizei numărului de 
medici de specialitate să poată fi 
diminuată. 
 
Durata estimată a acestui 
obiectiv de investiții: 2017 – 
2020, printr-o împărțire 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
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financiară corectă a bugetului 
local pe fiecare an, fără 
îndatorarea Primăriei 
Municipiului Ploiești. 
 
 

30.  Anexa  nr 7,  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 32, județul 
Satu Mare 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 7,  
Nr. crt. 32 – Satu Mare - cu 
suma  de 695 mii lei pentru 
finalizarea investiţiei „Reţea de 
canalizare menajeră, staţie de 
epurare comună în localităţile 
Acas si Mihaieni aparţinătoare 
com Acas, județul Satu Mare 
  
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 695 mii lei a a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 
 
Autor:  Deputat PNL Romeo 
Nicoară 

Se  aloca suma de 695  mii lei pt 
jud. Satu Mare – pt finalizarea 
investiţiei „Reţea de canalizare 
menajeră, staţie de epurare 
comună în localităţile Acas si 
Mihaieni aparţinătoare com 
Acas, jud SM”, investitie 
începută in anul 2012 cu 
Administraţia Fondului de 
Mediu. Suma este necesară pt 
evitarea rambursării sumelor 
incasate de la AFM si pt evitarea 
demarării procedurii de 
insolvenţă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
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redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

31.  Anexa  7,  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 32, județul 
Satu Mare 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 7,  
Nr. crt. 32 – Satu Mare - cu 
suma  de 2400 mii lei pentru 
plata arieratelor aferente unor 
cheltuieli curente şi de capital –
Consiliul Judeţean Satu Mare 
 
Autori:  Deputat PNL Romeo 
Nicoară 

Este absolut necesară alocarea 
sumei de 2400 mii lei pt jud. 
Satu Mare – pt plata arieratelor 
aferente unor cheltuieli curente 
şi de capital şi cofinanţarea unor 
proiecte finanţate din fonduri 
externe nerambursabile, pentru 
îndeplinirea prevederilor 
Deciziei nr 709/CA/2016-R 
emisă de Curtea de Apel 
Oradea, de către CJ Satu Mare. 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 2400 mii lei a  
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
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32.  Anexa 7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2017 și estimări 
pe anii 2018 – 2020, poziția 41, 
județul Vrancea 

Se suplimentează cu suma de 
600 mii lei  pentru suplimentarea 
bugetului comunei Homocea, 
județul Vrancea.  
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 600 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 
Autori: 
Senator PNL Cătălin Dumitru 
TOMA 
Deputat PNL  Ion ȘTEFAN  

Primaria comunei Homocea. 
Județul Vrancea are în acest 
moment conturile blocate din 
cauza unui contract  făcut de 
fostul primar, cu o firma 
furnizoare de servicii web. 
Contractul nu a fost plătit, iar 
penalitățile au fost de 1,24% pe 
zi. Astfel, suma la care s-a ajuns 
este de 600 mii lei. Consiliul 
Județean Vrancea nu a ținut 
cont de datorii, iar la rectificarea 
bugetară din finalul lui 2016 cu 
sumele provenite din TVA, nu a 
acordat nimic acestei comune. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

33.  Anexa  7,  Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 7,  
Nr. crt. 27 – Neamt - cu suma  de 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea comfortului și a 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 
 
 

100000 mii lei pentru - Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
fezabilitate la reteaua de 
alimentare cu gaz metan a 
comunei Gherăești,  Județul 
Neamț 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 100000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

modului de viață al cetățenilor 
din comuna Gherăiești. 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

34.  Anexa nr. 7 
/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
7 / SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

Obiectiv de investii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020/Nr. crt. 33 Sălaj   

pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020/Nr. crt. 33 Sălaj    cu 
suma de 70.653 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului Consiliului 
Sălaj, județul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în 
interiorul Anexei nr. 7 / SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020/Nr. crt. 33 Sălaj şi 
prin diminuarea cu suma de 
70.653 mii lei  a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 
 
 
Autor:  
Vasile-Cristian Lungu, senator 
PMP 

- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
- potrivit prevederilor art.17 
alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 

35.  Anexa nr. 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
localepentru anul 2017 și 
estimări pe anii 2018-2020 (mii 
lei) 
 

Solicităm suplimentarea sumei 
alocate pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
 
15. COVASNA……50.000 
 

Suma totală necesară este de 
50.000 de mii lei, sumă ce ar 
asigura finanţarea cheltuielilor 
pe de o parte a Consiliului 
Judeţean Covasna – instituţii 
proprii şi subordonate, precum 
şi contribuţia proprie la 
proiectele derulate din fonduri 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 37 - 

15. COVASNA……30.956 Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 
 
Autori: 
Benkő Erika, Márton Árpád, 
Kulcsár Terza József György, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Fejér László Ödön, Cseke Attila, 
Turos Loránd, Tánczos Barna– 
senatori UDMR 

externe nerambursabile – iar pe 
de altă parte a bugetelor 
municipiilor, oraşelor şi 
comunelor judeţului – programe 
de dezvoltare, plata arieratelor, 
contribuţia la derularea 
proiectelor FEN -, în condiţiile 
asigurării şi salariilor 
personalului bugetar în 
conformitate cu OUG nr. 2/2017. 
 
 

Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
 

36.  Anexa nr. 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
localepentru anul 2017 și 
estimări pe anii 2018-2020 (mii 
lei) 
 
21. HARGHITA….50.139 

Solicităm suplimentarea sumei 
alocate pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
 
21. HARGHITA….85.258 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 

Pe lângă acoperirea cheltuielilor 
de funcţionare ale Consiliului 
judeţean şi instituţiilor 
subordonate, necesarul solicitat  
este necesar pentru derularea în 
anul 2017 a unui număr 
însemnat de proiecte de 
dezvoltare şi de proiecte 
finanţate din fondurile europene.  
Proiecte și investiții propuse: 
Reamenajarea şi extinderea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc, Proiectul 
Centru inovativ de dezvoltare 
economică în județul Harghita - 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
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01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Cseke Attila, 
Turos Loránd, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

Harghita Business Center, 
Incubator de afaceri, Centrul de 
sprijinire a afacerilor în 
municipiul Odorheiu Secuiesc, 
Proiectul „Sistemului integrat de 
management al deşeurilor în 
judeţul Harghita”, ”Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă  
uzată în județul Harghita”, 
Realizarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare menajeră în 
localităţile din judeţul Harghita, 
care au sub 300 de locuitori, 
Proiect -„CreArt – Network of 
Cities for Artistic Creation”, 
Proiectul  „INtegrated Slow, 
Green and Healthy Tourism 
Strategies” (INSiGHTS), 
Proiectul „CAPacity building in 
rural areas sustenable 
agriculture development” - 
Consolidarea capacităților 
pentru dezvoltarea durabilă a 
agriculturii în zonele rurale CD-
ETA „Collaborative Digitization 
of Natural and Cultural 
Heritage”, Proiectul „Rural 
Growth”. 
Sumele repartizate în bugetul 
unităților administrativ-teritoriale 
sunt necesare pentru asigurarea 
funcționării instituțiilor locale. 
Municipiile, orașele și comunele 

pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
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județelor derulează investiții 
majore în domeniile: 
-realizarea și modernizarea 
rețelelor de iluminat public, a 
rețelelor de supraveghere 
pentru îmbunătățirea siguranței 
publice 
-realizarea/extinderea rețelelor 
de apă potabilă și canalizare 
-proiecte de dezvoltare a 
turismului balnear în localitățile 
Borsec, Praid, Băile Tușnad, 
Băile Madicsa (com. Cârța), 
Băile Árcsó (com. Corund) 
-întreținerea drumuri agricole 
-dotarea serviciilor locale pentru 
situații de urgență 
 

37.  Anexa nr. 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
localepentru anul 2017 și 
estimări pe anii 2018-2020 (mii 
lei) 
 
28. MUREŞ….61.350 

Solicităm suplimentarea sumei 
alocate pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
 
28. MUREŞ…..618.774 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 

Necesarul de finanţare pentru 
anul 2017 cuprinde: 
-425.050 mii lei pentru 
susţinerea programelor de 
dezvoltare locală  
-6.409 mii lei plata arieratelor 
municipiilor, oraşelor şi 
comunelor 
-8.923 mii lei cofinanţare 
conform Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătății şi contribuţie proiecte 
FEN perioada 2014-2020 
-23.224 mii lei finalizare proiecte 
FEN perioada  2007-2013 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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12 Ajutoare de stat 
 
 
Autori: 
Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Vass Levente, Seres 
Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Császár 
Károly Zsolt, Cseke Attila, Turos 
Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

-78.168 mii lei investiţii şi 
reparaţii ale Consiliului judeţen 
Mureş şi ale instituţiilor 
subordonate 
 

proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate 
 

38.  Anexa  nr 9,  
NUMĂRUL MAXIM DE 
POSTURI finantate pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitătile de cult, pe anul 2017 si 
estimări pe anii 2018-2020, 
poziția 32, județul Satu Mare  
  
 

Se propune suplimentarea 
numărului de posturi prevăzut la 
Anexa nr. 9,  Nr. crt. 32 – Satu 
Mare - cu 5. 
 
Autori:  Deputat PNL Romeo 
Nicoară 

Este absolut necesară 
suplimentarea cu 5 posturi 
pentru personalul neclerical 
angajat în unitătile de cult, pe 
anul 2017, pt judeţul Satu Mare, 
pentru derularea activităţii în 
condiţii optime în mediul rural. 
Sursa de finantare: din sumele 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 
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39.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
 
2. ARAD... 428 
 
 
 
 
 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
2. ARAD... 443 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
 
Autori: 
Farago Petru, Erdei D. István, 
Antal István, János, Csoma 
Botond, Seres Dénes - deputați 
UDMR 
Cseke Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

40.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
 
5. BIHOR... 867 
 
 
 
 
 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
5. BIHOR ....917 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
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Autori: 
Szabó Ödön, Biró Rozália, Erdei 
D. István, Antal István, János, 
Csoma Botond, Seres Dénes 
Seres Dénes - deputați UDMR 
Cseke Attila, Derzsi Ákos, Turos 
Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

41.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
 
8. BRAȘOV....458 
 
 
 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
8. BRAȘOV....508 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
 
Autori: 
Ambrus Izabella, Csoma 
Botond, Seres Dénes, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

42.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
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cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
15. COVASNA…..218 
 

 
 
15. COVASNA…238 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
 
Autori: 
Benkő Erika, Márton Árpád, 
Kulcsár Terza József György, 
Csoma Botond, Seres Dénes, 
Erdei D. István - deputați UDMR 
Fejér László Ödön, Cseke Attila, 
Turos Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
  

aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

43.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
21. HARGHITA….333 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 
 
 
21. HARGHITA....348 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
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Antal István-János, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Verestoy Attila, Cseke Attila, 
Turos Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

44.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
26. MARAMUREȘ...729 
 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 
 
 
26. MARAMUREȘ.....731 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
 
Autori: 
Apjok Norbert Csoma Botond, 
Seres Dénes, Antal István-
János, Erdei D. István - deputați 
UDMR 
Cseke Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

45.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
28. MUREŞ…734 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 
 
28. MUREŞ…800 
 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
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 Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
 
Autori: 
Csép Éva-Andrea, Vass 
Levente, Biró Zsolt-István, 
Csoma Botond, Seres Dénes, 
Erdei D. István - deputați UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Császár 
Károly Zsolt, Cseke Attila, Turos 
Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

46.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
33. SĂLAJ...530 
 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 
 
 
33. SĂLAJ....540 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
 
Autori: 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Seres Dénes, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Cseke Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
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din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

47.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
 
32. SATU MARE…453 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
32. SATU MARE...503 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
 
Autori: 
Erdei D. István, Magyar Loránd-
Bálint, Csoma Botond, Seres 
Dénes, - deputați UDMR 
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

48.  Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi 
finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2017 si estimări pe 
anii 2018-2020 
 
22. HUNEDOARA…330 

Solicităm majorarea numărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
22. HUNEDOARA...360 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și 
siguranță națională 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările unităților 
de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului 
de Stat pentru Culte. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuţii pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secţiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lita) 
din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
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titlul II Bunuri și servicii 20 
Autori: 
Erdei D. István, Magyar Loránd-
Bálint, Csoma Botond, Seres 
Dénes, - deputați UDMR 
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

49. 4
9
 

 
 

Anexa nr.9 - NUMARUL MAXIM 
DE POSTURI finanțate pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult, pe anul 2017 și 
estimări pe anii 2018-2020 
 
Anexa nr. 2 
5001 Cheltuieli-buget de stat 

59 TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 

15 Contribuții la salarizarea 
personalului neclerical 

Propuneri 2017…5.409 mii lei 
 
 

Propunem majorarea sumelor 
alocate în anul 2017 
contribuțiilor pentru personal 
neclerical cu 79 mii lei în 
vederea asigurării a 278 posturi 
pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult 

Propuneri 2017….5.488 mii lei 

 Sursa de finanțare:  
6101 Ordine publică și siguranță 
națională 

20 Titlul II Bunuri și servicii 

Autori: 

Grupurile parlamentare ale 
UDMR din Senat și Camera 
Deputaților 

Suplimentarea cu 278 posturi 
are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel 
cum au fost transmise și 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte: 
 
ARAD 428 443 
BIHOR 867 917 
BRAȘOV 458 508 
COVASNA 218 238 
HARGHITA 333 348 
MARAMUR
EȘ 

729 731 

MUREȘ 734 800 
SATU 
MARE 

453 503 

SĂLAJ 530 540 
Suplimentar 278 

 

  Se propune respingerea, 
întrucât: 
- numărul de contribuții pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secțiunii a 3-a, art.9 alin.(1), lit. 
a) din Legea-cadru pentru 
salarizarea personalului din 
sectorul bugetar nr.284/2010 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001,cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical,cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

50. 5
0 
Anexa nr.10 - CATEGORIILE 
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 

9. Cultură, tineret, recreere şi 
religie:  
a) Servicii culturale  

Amendamentul nu are impact 
financiar. 
 

- prin propunerea respectiva se 
dorește introducerea unei noi 
categorii de cheltuieli, denumita 
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aferente bugetelor locale pe 
anul 2017 
 
Art. 9 din proiectul legii bugetului 
de stat pe anul 2017, 
 Anexa nr. 10, 
 CAPITOLUL I „Veniturile şi 
cheltuielile aferente bugetelor 
proprii ale judeţelor”,  
subcapitol B. Cheltuieli 

a1) Biblioteci publice judeţene  
a2) Muzee  
a3) Instituţii publice de 
spectacole şi concerte  
a4) Şcoli populare de artă şi 
meserii  
a5) Centre pentru conservarea 
şi promovarea culturii 
tradiţionale  
a6) Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice  
a7) Alte servicii culturale  
b) Tineret 
c) Servicii recreative şi sportive  
c1) Sport  
d) Servicii religioase  

e) Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii şi religiei 

 

Autor: 
Senator Ecaterina Andronescu 
Grup parlamentar PSD 

 

Legea Tinerilor nr. 350 / 2006, 
Art. 28 alin. (1) prevede: 
„Consiliile județene și Consiliul 
General al Municipiului 
Bucureşti, precum şi consiliile 
locale ale municipiilor reşedinţă 
de judeţ constituie anual, în 
cadrul bugetelor proprii, Fondul 
destinat activităţilor de tineret.” 
 
Proiectul Legii Bugetului de Stat 
pe anul 2017 obstrucționează 
respectarea Legii Tinerilor nr. 
250/2006 prin neincluderea 
niciunui capitol sau subcapitol 
prin care să fie alocat fondul 
menționat, respecitv prin care să 
fie finanțate diferitele categorii 
de intervenții prevăzute în legea 
menționată. 
 
Propunerea de modificare 
crează cadrul necesar 
respectării obligației legale pe 
care anumite județele o au în 
ceea ce privește activitatea și 
măsurile de și pentru tineret. 
 

„Tineret” cu mai multe 
subcategorii. 
- La Anexa nr.10,  la capitolul II 
Veniturile și cheltuielile aferente 
bugetelor proprii ale comunelor, 
orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și Municipiului 
București, B Cheltuieli, la 
punctul 9, litera b) Servicii 
recreative si sportive, se 
regăsește punctul b 2) Tineret. 
 
Având în vedere cele 
menționate, considerăm că nu 
se justifică introducerea unui noi 
categorii, deoarece ea deja 
există.  
Referitor la detalierea pe mai 
multe subcategorii, considerăm 
că nu se justifică, modul de 
utilizare a sumelor se face 
potrivit prevederilor din Legea 
tinerilor nr.350/2006. 
 

51. 5
 
Anexa nr.10 - CATEGORIILE 
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 
aferente bugetelor locale pe 
anul 2017 
 

9. Cultură, tineret, recreere şi 
religie:  
a) Servicii culturale  
a1) Biblioteci publice comunale, 
orăşeneşti, municipale  
a2) Muzee  

Amendamentul nu are impact 
financiar. 
 
Legea Tinerilor nr. 350 / 2006, 
Art. 28 alin. (1) prevede: 

- prin propunerea respectiva se 
dorește introducerea unei noi 
categorii de cheltuieli, denumita 
„Tineret” cu mai multe 
subcategorii. 
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Art. 9 din proiectul legii bugetului 
de stat pe anul 2017, Anexa nr. 
10, CAPITOLUL II „Veniturile şi 
cheltuielile aferente bugetelor 
proprii ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti”, 
subcapitol B. Cheltuieli 

a3) Instituţii publice de 
spectacole şi concerte  
a4) Şcoli populare de artă şi 
meserii **) a5) Case de cultură  
a6) Cămine culturale  
a7) Centre pentru conservarea 
şi promovarea culturii 
tradiţionale  
a8) Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice  
a9) Alte servicii culturale  
b) Tineret 
c) Servicii recreative şi sportive:  
c1) Sport  
c2) Întreţinere grădini publice, 
parcuri, zone verzi, baze 
sportive şi de agrement  
d) Servicii religioase  
e) Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii şi religiei 
 
 
Autor: 
Senator Ecaterina Andronescu 
Grup parlamentar PSD 
 

„Consiliile judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului 
Bucureşti, precum şi consiliile 
locale ale municipiilor reşedinţă 
de judeţ constituie anual, în 
cadrul bugetelor proprii, Fondul 
destinat activităţilor de tineret.” 
 
Proiectul Legii Bugetului de Stat 
pe anul 2017 obstrucționează 
respectarea Legii Tinerilor nr. 
250/2006 prin includerea 
tineretului doar ca o linie în 
cadrul subcategoriei „Servicii 
recreative și sportive”. Această 
ierarhie contrazice importanța și 
categoriile de cheltuieli 
prevăzute de Legea Tinerilor și 
de programul de guvernare în 
privința măsurilor de și pentru 
tineret, inclusiv măsuri 
referitoare la accesul de 
locuințe, centre de tineret, 
proiecte de tineret proprii sau 
finanțarea structurilor de tineret 
de utilitate publică, respectiv 
organizarea de concursuri de 
proiecte de tineret ținând cont și 
de prevederile legii 350/2005. 
 
Propunerea de modificare 
creează cadrul necesar 
respectării obligației legale pe 
care anumite categorii de 

- La Anexa nr.10,  la capitolul II 
Veniturile și cheltuielile aferente 
bugetelor proprii ale comunelor, 
orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și Municipiului 
București, B Cheltuieli, la 
punctul 9, litera b) Servicii 
recreative si sportive, se 
regăsește punctul b 2) Tineret. 
 
Având în vedere cele 
menționate, considerăm că nu 
se justifică introducerea unui noi 
categorii, deoarece ea deja 
există.  
Referitor la detalierea pe mai 
multe subcategorii, considerăm 
că nu se justifică, modul de 
utilizare a sumelor se face 
potrivit prevederilor din Legea 
tinerilor nr.350/2006. 
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localități o au în ceea ce privește 
activitatea și măsurile de și 
pentru tineret. 

 
 



Cod Denumirea ordonatorului principal de credite TOTAL

TOTAL 944

01 Administratia Prezidentiala 1
02 Senatul Romaniei
03 Camera Deputatilor
04 Inalta Curte de Casatie si Justitie 
05 Curtea Constitutionala 1
06 Consiliul Legislativ
07 Curtea de Conturi
08 Consiliul Concurentei
09 Avocatul Poporului
10 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
11 Consiliul National al Audiovizualului
13 Secretariatul General al Guvernului 40
14 Ministerul Afacerilor Externe 24
15 Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene 340

16 Ministerul Finantelor Publice 2
17 Ministerul Justitiei 28
18 Ministerul Apararii Nationale 6
19 Ministerul Afacerilor Interne 5
20 Ministerul Muncii si Justitiei Sociale 3
21 Ministerul Tineretului si Sportului 5
22 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 9
23 Ministerul Mediului 9
24 Ministerul Transporturilor 162
25 Ministerul Educatiei Nationale 56
26 Ministerul Sanatatii 88
27 Ministerul Culturii si Identitatii Nationale 35
28 Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
29 Ministerul Public
30 Agentia Nationala de Integritate
31 Serviciul Roman de Informatii
32 Serviciul de Informatii Externe
33 Serviciul de Protectie si Paza
34 Serviciul de Telecomunicatii Speciale
35 Ministerul Economiei 3
36 Ministerul Energiei 3
37 Academia Romana 3
38 Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
39 Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva 

regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989
5

40 Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor
41 Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
42 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 
43 Agentia Nationala de Presa AGERPRES 3
44 Institutul Cultural Roman 5
45 Societatea Romana de Radiodifuziune 3
46 Societatea Romana de Televiziune 1
47 Consiliul Superior al Magistraturii
48 Autoritatea Electorala Permanenta
49 Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social 1
50 Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
51 Consiliul Economic si Social
52 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Numar amendamente respinse

ANEXELE NR.1 la 10
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017



53 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
55 Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor
56 Academia Oamenilor de Stiinta din Romania
58 Consiliul de monitorizare a implementarii Conventiei
59 Ministerul Turismului 8
60 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat 1
61 Ministerul Cercetarii si Inovarii
62 Ministerul Apelor si Padurilor 22
63 Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul
64 Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni 16
65 Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale 1

ANEXELE NR.1-2 4
ANEXELE NR.4-10 LOCALE 51
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